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WPROWADZENIE  

Strategia rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 – 2020 jest kluczowym 

dokumentem, który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do 

zawartych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę o Mieście i Gminie, wyznacza 

długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja 

przyczyni się do rozwoju obszaru. 

 

Niniejszy dokument stanowi aktualizację zapisów zawartych w „Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Wyśmierzyce na lata 2008-2015”. Przygotowany 

został na zlecenie Burmistrza Wyśmierzyc przez Łódzką Agencję Rozwoju 

Regionalnego S. A. 

Strategia Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2020 jest dokumentem 

kierunkowym, który określa nadrzędne cele długoterminowe, priorytety rozwoju 

oraz możliwe kierunki działań władz Miasta i Gminy. Wyznacza stan, do którego 

powinni dążyć w kolejnym okresie planowania oraz w perspektywie roku 2020, 

zarysowuje ramy działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz 

prezentuje przykłady inicjatyw jakie można podjąć w ramach każdego 

strategicznego kierunku rozwoju. 

Uchwalenie strategii nie zamyka możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia 

konsultacji społecznych i składania propozycji działań inwestycyjnych, zgodnie  

z pojawiającymi się uzasadnionymi potrzebami lokalnymi. Strategia jest 

narzędziem, które wyznacza ogólne ramy racjonalnego gospodarowania 

posiadanymi zasobami oraz stanowi kluczowy element planowania rozwoju 

lokalnego. 

W trakcie prac nad aktualizacją dokumentu korzystano z materiałów 

udostępnionych przez Urząd Miejski w Wyśmierzycach, danych statystycznych 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych z mieszkańcami. 

 

Niniejsza strategia składa się z dwunastu rozdziałów, bibliografii oraz spisu 

ilustracji. Dokument został podzielony na dwie główne części: 

 część diagnostyczną zakończoną analizą SWOT, wskazującą mocne i słabe 

strony oraz szanse i zagrożenia stojące przed miastem i Gminą  

 część strategiczną zawierającą kierunki rozwoju Miasta i Gminy Wyśmierzyce 

(wizję – czyli opis stanu docelowego, misję – sposób w jaki jednostka będzie 

dążyła do osiągnięcia stanu docelowego, cele strategiczne oraz operacyjne i 

przykładowe działania), powiązanie kierunków rozwoju z założeniami 

dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym oraz opis 

procesu monitorowania i ewaluacji. 
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CZĘŚĆ I  

DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO MIASTA I GMINY WYŚMIERZYCE  

1. PODSTAWOWE INFORMACJE  

1.1. Uwarunkowania historyczno - kulturowe Miasta i Gminy Wyśmierzyce  

Badania archeologiczne dokumentują wczesny rozwój osadnictwa na tych terenach 

już w I w. p.n.e., ponieważ we wschodniej części zostały tu odkryte ciałopalne 

cmentarzyska. Ponadto na tym obszarze zostały znalezione również ślady dwóch 

osad kultury przeworskiej.  

Nazwa Miasta pochodzi od imienia Wyszemir. Najstarsze dokumenty mówiące  

o Wyśmierzycach pochodzą z XIII w., kiedy miejscowe dobra stanowiły własność 

książąt mazowieckich. Książę Trojden I wymienił Wyśmierzyce na inne dobra  

z benedyktynami płockimi w 1338 r. Benedyktyni zadbali o rozwój osady, która 

należała do ziemi czerskiej, a parafia do ziemi gnieźnieńsiej. Prawa miejskie 

Wyśmierzyce uzyskały w 1338r. W grodzie umiejscowiona była komora celna 

pomiędzy Mazowszem a Małopolską, która benedyktynom przynosiła duże profity.  

Rozwój tego obszaru związany jest przede wszystkim z przebiegiem przez 

Wyśmierzyce toruńsko - lwowskiego szlaku handlowego oraz z działalnością 

benedyktynów płockich.  

Wyśmierzyce, leżące przy trakcie drożnym z Nowego Miasta przez Przybyszew, 

Grójec, Czersk do Warszawy i Płocka, rozwijały rzemiosło i handel, korzystając 

także ze szlaku „pilickich pływanek" (XVI - XVII w.).  

W 1576 r. Wyśmierzyce należały do powiatu czerskiego województwa 

mazowieckiego. W 1657 r. w czasie najazdu wojsk siedmiogrodzkich księcia Jerzego 

II Rakoczego zniszczone zostało miasto, które odtąd przeżywało okres upadku.  

W 1669 r. wojewoda krakowski Aleksander Michał Lubomirski zebrał szlachtę 

oświęcimską i zatorską do Wyśmierzyc na pospolite ruszenie, w którym brał udział 

Jan Chryzostom Pasek.  

W czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 r. na terenie Gminy stacjonowało 

wojsko narodowe, a sam Naczelnik Tadeusz Kościuszko przebywał w Grzmiącej  

i Przybyszewie. Rok później zaborca austriacki zajął miejscowe dobra na rzecz 

skarbu państwa. W tym samym roku Wyśmierzyce oderwano od Mazowsza   

i przyłączono do cyrkułu radomskiego, potem do departamentu radomskiego  

i w dalszej kolejności województwa sandomierskiego Królestwa Polskiego.  

Wyśmierzyce i pobliskie wsie zostały wystawione na licytacji w Radomiu  

i sprzedane Józefowi Teodorowi Makomaskiemu, który przejął folwark 

pobenedyktyński.  

W 1827 r. miasto liczyło 123 domy i 943 mieszkańców, w tym 658 Żydów. 

Mieszkańcy trudnili się rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Dobra „ekonomii 

wyśmierzyckiej" przeszły na własność Teresy z Brochockich Witkowskiej w 1838 r., 

a potem nabyli je Wiktor Karolina Świerkowscy, którzy rozparcelowali część 

gruntów.  

Wyśmierzyce utraciły prawa miejskie w 1869 r., a ponownie je odzyskały w 1922 r. 

W pięć lat później mieszkańcy zbudowali własnym sumptem drogę bitą do 

Białobrzegów. Byli wolnymi obywatelami II Rzeczypospolitej Polskiej.  
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1.2. Położenie, powierzchnia i ludność  

  

Miasto i Gmina Wyśmierzyce położone jest w zachodniej części powiatu 

białobrzeskiego w subregionie radomskim w dolinie rzeki Pilicy.  
 

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Wyśmierzyce 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Miasto i Gmina Wyśmierzyce graniczy z następującymi Gminami:  

 od południowego - wschodu z Gminą Radzanów,  

 od wschodu z miastem i Gminą Białobrzegi,  

 od północy z Gminą Promna,  

 od południa z Gminą Potworów (powiat przysuski),  

 od południowego - zachodu z Gminą Klwów (powiat przysuski),  

 od zachodu z miastem i Gminą Nowe Miasto nad Pilicą (powiat grójecki), 

  od północnego - zachodu z Gminą Mogielnica (powiat grójecki).  

Ogólna powierzchnia Miasta i Gminy Wyśmierzyce wynosi około 10 431 ha, 

co stanowi 16,3% całej powierzchni powiatu białobrzeskiego i zamieszkuje go 2 886 

osób. W skład administracyjny Gminy wiejsko-miejskiej wchodzi 12 sołectw: 

Grzmiąca – Górki, Jabłonna, Korzeń-Klamy, Kostrzyn, Kozłów-Kiedrzyn, Kożuchów, 

Olszowe, Paprotno, Redlin-Wólka, Romanów, Ulaski, Witaszyn.   
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1.3. Powiązania z układem zewnętrznym   

  

Powiązania komunikacyjne  

 

Dla rozwoju ekonomiczno - społecznego Miasta i Gminy istotne znaczenie mają 

powiązania komunikacyjne, ponieważ tworzą połączenia pomiędzy ośrodkami 

obsługi ludności oraz udostępniają tereny przeznaczone do rozwoju funkcji 

gospodarczych i mieszkalnictwa.  

Obszar Wyśmierzyc jest bardzo dobrze skomunikowany z układem zewnętrznym 

dzięki drodze krajowej nr 48, która przebiega przez miasto Wyśmierzyce,  co 

zapewnia bezpośrednie połączenie z trasą krajową szybkiego ruchu nr 7 (odległość 

10 km). Ponadto miasto położone jest w odległości 80 km od Miasta 

metropolitarnego Warszawy, 45 km od Radomia (byłego Miasta wojewódzkiego) 

oraz jedynie 10 km od Białobrzegów (Miasta powiatowego).  

Taki układ komunikacyjny jest bardzo dobrym czynnikiem, który aktywizująco 

oddziaływuje na gospodarkę pozarolniczą.  

Uzupełnieniem powyższego układu komunikacyjnego są drogi powiatowe o długości 

25,5 km, które łączą sąsiednie Gminy wchodzące w skład powiatu białobrzeskiego.  

 

Powiązania przyrodnicze  

 

Powiązania zewnętrzne odnośnie środowiska przyrodniczego dotyczą głównie 

systemów zlewniowych wód powierzchniowych, jak również obszarów krajobrazu 

prawnie chronionego.  

Prawie cały obszar Gminy Wyśmierzyce położony jest w strefie krajobrazu 

chronionego Natura 2000, którego ochrona zmierza do zabezpieczenia przed 

zniszczeniem bądź degradacją walorów środowiska przyrodniczego. Wizytówką tego 

regionu jest bezpośrednia bliskość malowniczej doliny rzeki Pilicy,  która przepływa 

przez inne Gminy powiatu białobrzeskiego i grójeckiego.  

Ponadto w planowanym Pilickim Parku Krajobrazowym będą znajdowały  się tereny 

Gminy Wyśmierzyce ze względu na położenie i środowisko przyrodnicze.  

Bardzo duże znaczenie mają także te tereny, które przeznaczone są do rozwoju 

różnego rodzaju form turystyki, wypoczynku i rekreacji. Oczywiście takim  

obszarem jest dolina Pilicy, ponieważ znajdują się tu piękne i cenne przyrodniczo 

tereny zasługujące na promocję i wykorzystanie w zakresie turystyki.  

 

Oddziaływanie ośrodków zewnętrznych na miasto i Gminę Wyśmierzyce  

 

Ośrodki zewnętrzne mogą mieć pozytywny, a jednocześnie negatywny wpływ na 

rozwój społeczno - gospodarczy regionu wyśmierzyckiego. Takie oddziaływanie 

przybiera charakter regionalny, ponadlokalny, a nawet krajowy.  

Sąsiednimi ośrodkami, które w większym bądź mniejszym stopniu oddziaływują na 

sytuację Miasta i Gminy są Miasta: Białobrzegi, Łódź, Radom, Warszawa.  

Białobrzegi - siedziba władz powiatu oraz miejsko-wiejskiej Gminy Białobrzegi. 

Cały obszar Gminy znajduje się w obrębie chronionego krajobrazu pod nazwą 

„Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki". Na poziomie 

ponadlokalnym pełni funkcję obsługi ludności z całego powiatu w zakresie 

szkolnictwa średniego i zawodowego, specjalistycznej opieki zdrowotnej, kultury, 

otoczenia biznesu i administracji. Miasto skupia wszystkie instytucje powiatowe.  

Białobrzegi pełnią funkcję ośrodka handlowo - usługowego dla rolniczego zaplecza. 

Niewielki przemysł obejmuje zakłady przetwórstwa spożywczego, środków 
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transportu i materiałów budowlanych. Białobrzegi są także miejscowością 

wypoczynkową z ośrodkiem wodnym nad Pilicą.  

Radom - jest najbliższym ośrodkiem gospodarki rynkowej. Jest również ośrodkiem 

akademickim, administracyjnym i usługowym południowego Mazowsza. W Mieście 

znajduje się Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto znajdują  się filie, oddziały 

bądź delegatury innych ważnych instytucji administracji publicznej. Radom posiada 

charakter subregionalny przez co stwarza dogodne szanse rozwojowe dla Miasta  

i Gminy Wyśmierzyce zwiększając dostępność do usług publicznych bez potrzeby 

udania się do większych aglomeracji miejskich. We wschodniej części Radomia, ok 4 

km. Od centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Miasta zlokalizowany jest 

Port Lotniczy, który posiada cześć pasażerską oraz wojskową z własną łącznicą 

kolejową.   

Łódź - siedziba władz miejskich województwa łódzkiego. Ważny ośrodek akademicki 

i kulturalny, pełen różnego rodzaju imprez muzycznych, teatralnych, literackich, 

plastycznych i filmowych. Tu rokrocznie odbywa się kilkadziesiąt festiwali  

i przeglądów (m.in. Explorers Festiwal czy Festiwal Nauki, Techniki  

i Sztuki). Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port 

Lotniczy im. Władysława Reymonta. Szczególne znaczenie dla Miasta mają rozwój 

nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów w trzech 

branżach: centra zaplecza biznesowego (tzw. BPO - Business Process Offshoring), 

logistyka i AGD.  

Swoje siedziby w Łodzi ma mBank, a centra usług biurowych posiadają GE Money 

Bank i Philips (jego Europejskie Centrum Księgowości powstałe w Łodzi obsługuje 

115 oddziałów z 20 krajów). Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD,  

w Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. 

Dzięki temu Łódź stała się jednym z dominujących w Europie ośrodków produkcji 

tego sprzętu. Powstały też duże centra handlowo-rekreacyjne, m.in. Galeria Łódzka 

i Manufaktura (zajmująca powierzchnię aż 27 ha), Port Łódź oraz Sukcesja. Na 

terenie Miasta i województwa bardzo prężnie funkcjonuje Łódzka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna  oraz Łódzki Okręg Przemysłowy.  

Warszawa - obszar w największym stopniu oddziaływujący na miasto i Gminę 

Wyśmierzyce przede wszystkim ze względu na odległość jaka dzieli te dwa ośrodki. 

Jednak stolica Mazowsza stanowi dla Miasta i Gminy duże zagrożenie, chociażby ze 

względu na zjawisko emigracji spowodowane poszukiwaniem lepszych warunków 

życia.  

Warszawa stanowi również pewną szansę rozwojową dla Miasta i Gminy, którą 

powinny wykorzystać władze samorządowe i społeczność lokalna. Stolica jest 

najważniejszym ośrodkiem obsługi gospodarki rynkowej oraz centrum logistyki  

i układu komunikacji międzynarodowej. Jest ona również bardzo chłonnym rynkiem 

towarów i usług. Ponadto może stać się pośrednikiem lokalnych przedsiębiorców   

w transferze innowacji i technologii. Znajdują się tam bardzo ważne instytucje 

administracji rządowej i publicznej. Natomiast Miasto i Gmina wykorzystując własne 

walory przyrodnicze terenów nadpilickich i dziedzictwo kulturowo - historyczne, 

może stać się najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji  dla mieszkańców 

metropolii, którzy pragną uciec i odpocząć od dużego Miasta.  
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 2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

 

 

2.1. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu  

 

Miasto i Gmina Wyśmierzyce położone jest na prawym brzegu rzeki Pilicy. Znajduje 

się na skraju Równiny Radomskiej i Doliny Białobrzeskiej, którą stanowi odcinek 

doliny rzeki Pilicy o długości około 65 km pomiędzy Białobrzegami   

a Tomaszowem Mazowieckim. Od strony północnej dolina jest ograniczona 

kilkunastometrową stromą skarpą. Natomiast od strony południowej rzeka Pilica 

meandruje w szerokiej dolinie, która została ukształtowana w holocenie. Dolina jest 

wypełniona kilkunastometrową warstwą piasków, żwirów i mad, które teraz  

w tarasie zalewowym stanowią użytki zielone.  

Teren, na którym położona jest Gmina, posiada charakter nizinny odznaczający się 

urozmaiconym krajobrazem. Przeważają obszary płaskie oraz lekko faliste równiny.  

Powierzchnia terenu Gminy znajdująca się powyżej tarasu zalewowego została 

ukształtowana w okresie zlodowacenia neolitycznego. Szerokość doliny na tym 

obszarze wynosi około 3 km.  

  

2.2. Zasoby wodne  

 

Rzeka Pilica (dawniej zwana Pilczą), najdłuższy lewy dopływ Wisły, stanowi główną 

osnowę sieci hydrograficznej Gminy i odgrywa pierwszorzędną rolę jeśli chodzi o 

kształtowanie środowiska. Jest ona najbardziej dynamicznym elementem 

środowiska przyrodniczego tego regionu i największą atrakcją turystyczną. Ponadto 

dość nielicznie występują tu cieki wód powierzchniowych.  

Wody podziemne, które są eksploatowane przez mieszkańców, pochodzą głównie  

z czwartorzędowego piętra wodonośnego.  

 

2.3. Warunki klimatyczne  

 

Teren Miasta i Gminy Wyśmierzyce, położony jest w radomskiej strefie klimatycznej 

obszar ten jest typowym dla obszaru środkowej Polski.  

Klimat charakteryzują następujące parametry:  

 średnia roczną temperaturą powietrza   +7,5°C,  

 średnia temperatura najcieplejszego miesiąca   +18,3°C,  

 średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca   -3,4°C,  

 średnioroczne opady atmosferyczne   548 mm,  

 długość okresu wegetacyjnego   170 - 217 

dni.  

Na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce przeważają wiatry z kierunków zachodnich  

i południowo-zachodnich. Najrzadziej wieją wiatry z północnego- wschodu.   

Na klimat Gminy oddziałuje rzeka Pilica wraz z kompleksem użytków ekologicznych, 

które tworzą mikroklimat łagodnie wpływający na wysokie temperatury obniżając je.  

 

2.4. Surowce mineralne  

 

Obszar Miasta i Gminy Wyśmierzyce jest ubogo wyposażony przez naturę   

w surowce mineralne. Występują tu głównie pokłady czwartorzędowe w postaci glin 

piaszczystych, piasków i żwirów, głazów i torfów. Gliny piaszczyste występują   

w postaci pokładów na terenie całej Gminy o dużej zawartości żwirów oraz 
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szkodliwych związków. Gliny piaszczyste o nieco lepszej jakości występują  

w rejonie sołectwa Witaszyn.  

Znajdujące się na tym obszarze piaski są pochodzenia wodnolodowcowego. Nie 

charakteryzują się wysoką jakością głównie ze względu na zawartość 

zróżnicowanego ziarna oraz domieszkę części gliniastych. Bardziej przydatne  są 

piaski występujące w dolinie rzeki Pilicy. Ponadto koryto Pilicy bogate jest  w żwiry 

rzeczne oraz torf. Na terenie Gminy żwiry występują w miejscowości Jabłonna,  

a torfy w Grzmiącej i Redlinie. Miąższość torfów wynosi około 0,8 m  do 1,2 m.  

Wyżej przedstawione surowce mineralne tworzą gleby brunatno – bielicowe i pseudo 

- bielicowe, które charakteryzują się dużą zawartością piasków słabo gliniastych  

i luźnych, rzadziej z piasków gliniastych i glin.  

 

 

3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

  

3.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego  

 

Obszar Miasta i Gminy Wyśmierzyce położony jest około 3 km od obszaru nad 

zalewowego rzeki Pilicy. Prawie cały obszar Gminy znajduje się w strefie obszaru 

chronionego krajobrazu doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki, którego ochrona zmierza do 

zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź degradacją walorów środowiska 

przyrodniczego. W związku z tym w planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wyśmierzyce przewidziano zasady zagospodarowywania tych terenów  

w sposób prawidłowy nie stwarzający zagrożenia przyrody. Obszar ten również 

objęty jest systemem NATURA 2000.  

Tereny Gminy, a głównie projektowany rezerwat „Borowina", predestynowane są do 

objęcia ochroną prawną w ramach planowanego Pilickiego Parku Krajobrazowego ze 

względu na szczególnie wysokie walory i wartości ornitologiczne z ostojami ptactwa 

wodno-błotnego o dużej różnorodności gatunkowej.  

Wyznaczone obszary chronione są związane z koniecznością uwzględnienia 

ograniczeń dot. np. prawnych uwarunkowań zabraniających lokowania pewnych 

inwestycji. Krajowy system obszarów chronionych obejmuje parki narodowe, 

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.  

 

Rezerwaty  

Na obszarze Gminy Wyśmierzyce znajduje się tylko jeden rezerwat przyrody - 

„Sokół". Położony jest w północno - wschodniej części kompleksu leśnego 

nadleśnictwa Borowina oraz południowej części pradoliny rzeki Pilicy. Zajmuje 

powierzchnię 111,61 ha i utworzony został w celu zachowania zespołu leśnego  

o charakterze naturalnym z panującym jesionem wyniosłym. Występują w nim 

prawie wszystkie zbiorowiska leśne doliny Pilicy. Przeważają tam unikalne w kraju 

zbiorowiska łęgowe z ginącymi już wiązami, jesionami i jaworem. Występują tu 

rzadkie rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko i kilka gatunków storczyków. Obok 

zbiorowisk leśnych występują zbiorowiska bagienne, a w części północnej rezerwatu 

niewielkie fragmenty półdzikich łąk. Ponadto na uwagę zasługuje gniazdowanie na 

terenie tego obszaru rzadkich gatunków ptaków: żurawia, bociana czarnego, 

trzmielojada, podróżniczka.  

Na terenie Gminy w najbliższym czasie planuje się utworzenie rezerwatu przyrody 

„Borowina". Projektowany rezerwat będzie obejmował powierzchnię 318,18 ha na 
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terenie leśnictwa Borowina. Pod względem administracyjnym rezerwat będzie 

położony na terenie Starostwa Powiatowego Grójec, Gmina Nowe Miasto  

w miejscowości Waliska oraz Starostwa Powiatowego Białobrzegi, Gmina 

Wyśmierzyce w miejscowości Ulaski Stamirowskie. Przedmiotem ochrony będzie 

fragment doliny rzeki Pilicy najmniej przekształcony w całym jej obszarze. 

Chronione będą gatunki rzadkie roślin i zwierząt w tym stanowisko bociana 

czarnego.  

Pomniki przyrody  

Zgodnie z rozporządzeniem nr 64 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 

2008 r. w sprawie: pomników przyrody położonych na terenie powiatu 

białobrzeskiego, uznaje się je głównie ze względu na wartości przyrodnicze, 

krajobrazowe, naukowe, kulturalne i historyczne. Według tego rozporządzenia za 

pomniki uważa się okazałe dużych rozmiarów drzewa, grupy drzew i aleje, rosnące 

na terenie Gminy Wyśmierzyce.  

W odniesieniu do pomników przyrody zabrania się między innymi prac ziemnych 

trwale zniekształcających rzeźbę terenu, ich niszczenia, uszkadzania oraz 

przekształcania.  

Na obszarze Gminy występują następujące pomniki przyrody objęte ochroną 

prawną:  

 2 sztuki dębu szypułkowego w wieku 200 lat, 3 sztuki w wieku 300 lat oraz sosna 

pospolita w wieku 160 lat w nadleśnictwie Grójec,  

 sosna pospolita w wieku 200 lat w Kostrzynie.  

 Ponadto na obszarze Gminy występują pomniki przyrody nieożywionej w postaci 

głazów narzutowych:  

 granit różowy o największym obwodzie 9 m - Wyśmierzyce w lesie  na północny-

zachód od zabudowań,  

 granit rapa kiwi o obwodzie 11 m i wysokości Im- Kiedrzyn na obrzeżach lasu wsi 

Stamirowice.  

 

 

3.2. Dziedzictwo kulturowe  

 

Miasto i Gmina Wyśmierzyce jest terenem atrakcyjnym turystycznie o bogatych 

tradycjach historycznych, o czym przesądzają naturalne walory przyrodnicze oraz 

zachowane obiekty zabytkowe. Obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego 

wywierają silny wpływ na tożsamość i więź kulturową mieszkańców Miasta i Gminy. 

Miasto Wyśmierzyce ma zabytkowy układ urbanistyczny z kwadratowym rynkiem 

oraz charakterystyczną małomiasteczkową drewnianą zabudową z XIX i XX w., 

Kościół parafialny z drugiej połowy XIX w. oraz 

nagrobki z XVIII -XX w. na cmentarzu 

przykościelnym i parafialnym.  

Kościół p.w. Św. Teresy z Avila pierwotnie 

drewniany, wzniesiony przez opata cysterskiego 

Arnolda w 1378r. Obecnie murowany, 

przebudowywany, bezstylowy. Wystrój głownie 

barokowy z poprzedniego kościoła. Znajdują się tam 

obrazy Trójcy Świętej i Pokłonu Trzech Króli (XVIII 

w.),  sprzęt i szaty liturgiczne (XVII-XVIII w.).   

Na cmentarzu przykościelnym liczne nagrobki z XIX w. Dzwonnica drewniana 

konstrukcji słupowej o dachu czterospadowym. Kaplica z I poł. XIX w., drewniana  
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o konstrukcji zrębowej, oszalowana o stopie belkowym i dachu dwuspadowym.  

W ołtarzu barokowym mensa i zwieńczenie.  

Organistówka murowana z poł. XIX w. o dachu naczółkowym krytym gontem. 

Kościół św. Stanisława w Kostrzynie został zbudowany 

na pocz. XX w. dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy 

pragnęli mieć własną parafię. Józef Milczarski i Jan Wierzgała 

zorganizowali wieś i zajęli się sprowadzaniem materiałów  

i budową kościoła, którą ukończono w 1924 r., staraniem ks. 

Tomasza Zadęckiego. Kościół jednonawowy, drewniany  

z drewna sosnowego i jodłowego zbudowany w stylu 

podhalańskim, przebudowany w latach 1926-1929 według 

projektu Kazimierza Prokulskiego, a staraniem ks. Wacława Koczorowskiego.  

W 1935 r. wśród obiektów wpisanych do Centralnego Rejestru Zabytków należą:  

 kościół p.w. Św. Teresy z Avila z II poł. XIX w. oraz nagrobki  

z XVIII-XX w. na cmentarzu przykościelnym i parafialnym, nr rej.: 492  

z 1957 r. oraz 174/A z 1982r.,  

 drewniany kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa z lat 1924-26, nr rej.: 

20l/A z 1983r..  

3.3. Turystyka i rekreacja  

Gmina Wyśmierzyce charakteryzuje się zrównoważonym i bogatym krajobrazem  

o atrakcyjnych walorach przyrodniczych, dzięki którym może stać  się doskonałym 

miejscem na rozwój turystyki i agroturystyki. Rzeka Pilica, obiekty architektury 

sakralnej, rezerwaty i pomniki przyrody są doskonałym instrumentem do promocji 

tego regionu w zakresie uprawiania różnych form turystyki. Urozmaicenie 

przyrodnicze, które stanowią przede wszystkim woda i lasy położone w dolinie rzeki 

Pilicy, zaliczane są do II kategorii atrakcyjności turystycznej w skali kraju. Obszar 

ten to kraina ryb, ptactwa, siedlisko bociana białego. Raj dla najmłodszych, łagodne 

zejście do rzeki, miejscami niska woda, oraz piaszczysta i żółta plaża.  

Pod względem atrakcyjności turystycznej niewątpliwym atutem Gminy jest brak 

dużych zakładów przemysłowych oraz znaczny procent powierzchni leśnej  

i zadrzewionej (ponad 40% powierzchni Gminy), co przesądza o czystości 

środowiska. Urozmaicona rzeźba terenu tworzy obszary o dużych walorach 

krajobrazowych przeznaczonych do wykorzystania na cele wypoczynkowe  

i turystyczno - krajobrazowe. W miejscowościach położonych nad rzeką Pilicą jak: 

Wyśmierzyce, Grzmiąca, Ulaski Stamirowskie, Korzeń i Górki istnieją pola 

namiotowe i tereny do uprawiania wypoczynku i turystyki. Miejscowości przybrały 

charakter letniskowy, ponieważ ponad 50% całej ich zabudowy stanowią budynki 

zamieszkałe w okresie letnim przez mieszkańców większych metropolii.  

Istotną rolę w rozwoju funkcji wypoczynkowej może odegrać rozwój lokalnej 

agroturystyki. Walory sprzyjające rozwojowi tej formy wypoczynku to m.in.: 

 istniejące formy osadnictwa położone w enklawach leśnych, dające 

jednocześnie poczucie bezpieczeństwa,  

 korzystny mikroklimat,  

 piękne krajobrazy,  

 dobra jakość podstawowych elementów środowiska naturalnego (czyste 

powietrze, cisza, woda) oraz żywność ekologiczna.  

Rozwój agroturystyki (ze względu na sezonowy wzrost odbiorców detalicznych) 

może również pozytywnie wpłynąć na ożywienie lokalnego rynku produkcji  

i przetwórstwa ekologicznego.  
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Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne 

„Pensjonat Korzeń", który usytuowany jest rejonie nadpilickim. Kontakt  

z nieskażoną przyrodą, czystym powietrzem, bezpośrednim sąsiedztwem lasu, 

wodą to główne atuty tego miejsca.  

Najmocniejszym atutem do rozwoju funkcji turystycznej Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce pozostaje jednak położenie w dolinie rzeki Pilicy, stanowiącej 

atrakcyjny szlak kajakowy. Spływy po Pilicy organizowane są przez oddziały PTTK  

z możliwością dostarczenia kajaków na określone miejsce. Odcinek szlaku wodnego 

od Nowego Miasta n/Pilicą do Mniszewa wynosi 79 km i prowadzi w części przez 

obszar Gminy Wyśmierzyce z możliwością organizacji stanicy wodnej w Ulaskach 

Grzmiąckich. Jak zauważono w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie 

Mazowieckim na lata 2014-2020, zasoby dolin rzecznych stanowią duży potencjał, 

w większości jednak wciąż słabo wykorzystany, a turystyka kajakowa na terenie 

województwa mazowieckiego wymaga kompleksowego podejścia i zaangażowania1. 

W niniejszym dokumencie obszar Wyśmierzyc (powiat białobrzeski) jest 

predystynowany do rozwoju turystyki wypoczynkowej oraz przyrodniczej  

i kwalifikowanej. 

Oprócz szlaku kajakowego przez teren Gminy przebiegają piesze i rowerowe trasy 

turystyczne wśród których wymienić należy:  

 Szlak pieszy od Dobieszyna do Nowego Miasta nad Pilicą - trasa 

podzielona jest na cztery etapy i liczy około 80 km. Szlak powstał przy 

współpracy z samorządami gmin: Białobrzegi, Stromiec, Wyśmierzyce, Nowe 

Miasto nad Pilicą (powiat grójecki) oraz nadleśnictw Dobieszyn i Grójec. Przez 

Gminę Wyśmierzyce przebiega III i IV etap szlaku.  

 Etap III szlak niebieski Białobrzegi-Wyśmierzyce - ten etap szlaku 

prowadzi przez miejscowość Sucha, główną bramę wejściową do XIX- 

wiecznych pałaców, Suski Młynek, Pierzchnia, Stawiszyn, Jasionna, Korzeń, 

Wólka Kożuchowska aż do Wyśmierzyc. W lesie sosnowym nieopodal Suskiego 

Młynka można spotkać mogiły partyzantów rozstrzelanych przez Niemców  

w 1943 r. Ponadto trasa prowadzi przez malowniczą panoramę doliny rzeki 

Pilicy, której elementem są lasy dębowe, zespoły dworsko-parkowe oraz 

zabytkowe kościoły,  

 Etap IV szlak niebieski Wyśmierzyce-Nowe Miasto - ostatni etap szlaku 

prowadzi przez miejscowości Górki, Grzmiąca, Kiedrzyn, Waliska, Wólka 

Magierowska aż do Nowego Miasta. Trasa przebiega przez piękne łąki nadpilickie, 

lasy o bogatym podszycie, malowniczy wąwóz, zabytkowe kościoły. Niedaleko 

miejscowości Kiedrzyn znajdują się dwa stawy (Zimna Woda), gdzie możemy 

zaobserwować ciekawe zjawisko, ponieważ woda wypływająca z jednego stawu 

przepływa do drugiego i ginie pod ziemią. 

 

3.4. Komunikacja i infrastruktura techniczna  

 

Powiązania komunikacyjne oraz sprawna i rozbudowana infrastruktura techniczna są 

niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Miasta i Gminy, 

ponieważ wpływają na wszystkie obszary jej działalności.  

Infrastruktura komunikacyjna  

 

Dostępność komunikacyjna spełnia kluczową rolę w rozwoju lokalnym Miasta  

i Gminy Wyśmierzyce. Układ drogowy, o który opiera się Miasto i Gmina, 

gwarantuje bardzo dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Układ 

                                           
1 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2020, str.30 
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ten na obszarze Gminy tworzą drogi powiatowe i gminne, które pośrednio bądź 

bezpośrednio wiążą ośrodek Gminy z jej miejscowościami, z pozostałymi Gminami 

powiatu białobrzeskiego, jak również z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi  

i województwami.  

Przez miasto i Gminę Wyśmierzyce przebiega jedna droga krajowa nr 48   

o znaczeniu międzynarodowym o relacji Kock - Kozienice - Białobrzegi - Tomaszów. 

Trasa przebiega od miejscowości Dobieszyn gm. Stromiec we wschodniej części 

powiatu do miejscowości Wojciechów w Gminie Wyśmierzyce w zachodniej części 

powiatu białobrzeskiego.  

Do ciągu komunikacyjnego zaliczamy drogi powiatowe, wśród których wyróżniamy:  

 1635W Tomczyce - Grzmiąca,  

 1109W Wyśmierzyce - Olszowa,  

 1108W Olszowa – Ulów,  

 1109W Jabłonna – Ulów,  

 11 IOW Kostrzyn - Jabłonna,  

 1115W Przytyk - Kożuchów - do drogi 729.  

Łączna długość dróg powiatowych na obszarze Miasta i Gminy wynosi 25,4 km.  

 

Wykaz dróg gminnych:  

 110601W  Jabłonna - gr. Gminy - Potworów,  

 110602W  Jabłonna - gr. Gminy - Kłudno,  

 110603W  Jabłonna - gr. Gminy - Długie,  

 110604W  Wyśmierzyce - Kożuchów - gr. Gminy - Branica,  

 110605W  Jabłonna - Wojciechów,  

 110606W  Kożuchów - Witaszyn - gr. Gminy - Jasionna,  

 110607W  droga krajowa nr 48 - Witaszyn,  

 110608W    Grzmiąca - Paprotno - gr. Gminy - Zacharzów,  

 110609W  Brodek- gr. Gminy - Błeszno,  

 110610W  Romanów - gr. Gminy - Podgórze,  

 110611W  Olszowa - gr. Gminy - Podgórze,  

 110612W  Olszowa - gr. Gminy - Podlesie,  

 110613W  Wólka Kożuchowska - Korzeń - droga krajowa nr 

48,  

 110614W  Redlin - droga krajowa nr 48,  

 110615W  Kozłów - Kiedrzyn,  

 110616W  Olszowa - Grzmiąca,  

 110617W  Grzmiąca - Górki,  

 110618W  droga przez wieś Kozłów - Olszowa,  

 110619W  Grzmiąca - Kozłów - Kostrzyn  

 110620W  Kostrzyn - gr. Gminy - Tomczyce,  

 110621W  Ulaski Grzmiąckie - Sokół - droga gminna nr 

110620W,  

 110622W  Klamy - droga krajowa nr 48.  

Na obszarze Gminy Wyśmierzyce długość dróg gminnych wynosi 53,4 km   

i zajmują powierzchnię 240,3 tys. m2. Drogi o nawierzchni bitumicznej mają długość 

10,2 km, brukowca - 0,5 km, a tłuczniowej - 5,6 km. Długość dróg dojazdowych 

gruntowych wzmocnionych żużlem i żwirem wynosi 12,3 km. Drogi   

z gruntu rodzimego posiadają długość 24,8 km.  

Długość dróg publicznych na terenie Miasta Wyśmierzyce wynosi 3,5 km, które 

zajmują powierzchnię 14 tys. m2. Drogi o nawierzchni bitumicznej mają długość 0,7 

km, betonowej - 1 km, a z kostki kamiennej - 0,1 km. Długość drogi brukowanej 

wynosi 0,2 km. Droga dojazdowa wykonana z żużla i żwiru posiada długość 0,5 km, 

a z gruntu rodzimego - 0,7 km.  
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Sieć dróg gminnych i powiatowych zaspokajają potrzeby mieszkańców Miasta  

i Gminy. Jedynym mankamentem jest stan ich nawierzchni oraz brak lub zły stan 

chodników przy drogach przebiegających przez tereny zabudowane, aczkolwiek 

problem ten rozwiązywany jest przez władze samorządowe.  W najbliższym czasie 

będą przeprowadzane modernizacja i przebudowa ulic na terenie Miasta oraz dróg 

gminnych na obszarze wiejskim.  

Infrastruktura techniczna  

Gospodarka wodno - ściekowa  

Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie całej Gminy jest działaniem 

niezbędnym i kontynuowanym przez najbliższe lata, z uwagi, że cała Gmina nie jest 

wyposażona w niezbędny system sanitarny.  

Sieć wodociągowa w Mieście i Gminie ma długość 64 km  i podłączonych jest do niej 

2 116 mieszkańców. W 2015 roku przeprowadzono inwestycję, która powiększyła 

długość sieci wodociągowych o 15,2 km, oraz sieć kanalizacyjną o 1,02 km. 

Wykaz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Wyśmierzyce:  

 Wyśmierzyce – 3,7 km 

 Wyśmierzyce – Kożuchów Witaszyn – 11,8 km 

 Wólka- Redlin – Kożuchów - 6,8 km 

 Wólka – 1,9 km 

 Grzmiąca – Górki – 7,2 km 

 Grzmiąca – Ulaski – 6,6 km 

 Kostrzyn – 10,1 km 

 Jabłonna -  5,1 km 

 Paprotno – Aleksandrów – Brodek – 10,8 

 

Mieszkańcy korzystają z pięciu ujęć wodnych: dwa w Mieście Wyśmierzyce (49 m3/h 

oraz 60 m3/h), dwa w sołectwie Kostrzyn (odpowiednio 16,8 m3/h i 30 m3/h) oraz 

jedno w Paprotnie (19 m3/h) . Zużycie wody na jednego korzystającego w Mieście 

Wyśmierzyce wynosi około 54 m3, natomiast na terenie obszarów wiejskich 10,2 m3
. 

Większość gospodarstw domowych korzysta z własnych ujęć wodnych  w postaci 

studni kopanych. Wykorzystują je do celów rolniczo – gospodarczych w domostwach 

podłączonych do sieci wodociągowej.  

Gmina Wyśmierzyce jest drugą Gminą w powiecie białobrzeskim wyposażoną w sieć 

kanalizacyjną. Jednak teren Gminy nie jest w całości skanalizowany ze względu na 

rozproszoną zabudowę. Problem ten został częściowo rozwiązany przez budowę w 

145 gospodarstwach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy obecnie wynosi 7,38 km  

i obsługuje 485 osób z 145 przyłączeniami. Ilość ścieków odprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej wynosi 12 241 m3. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

funkcjonującej na terenie Wyśmierzyc. Posiada ona przepustowość 240 m3/dobę (co 

w przeliczeniu daje 10 m3/godzinę) i obsługuje około 485 osób.  

Gospodarka ściekowa prowadzona jest również poprzez gromadzenie ścieków  

w zbiornikach bezodpływowych (szamba) i wywożenie ich w przeważającej części do 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach. Dotychczas było to dobre 

rozwiązanie głównie ze względu na rozproszoną zabudowę na obszarze Gminy, ale 

zbiorniki bezodpływowe mogą stanowić niebezpieczeństwo nieszczelności i 

przenikania nieczystości do gleb i wód podziemnych. Dlatego najlepszym 

rozwiązaniem w tym zakresie będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Zaopatrzenie w ciepło  

Podstawowe źródła zaopatrzenia w ciepło na terenie Miasta i Gminy stanowią 

indywidualne źródła ciepła w postaci pieców c.o., które oparte  są na paliwie 

węglowym (obejmują ponad 90% gospodarstw domowych)  oraz kotłownie lokalne 

w obiektach użyteczności publicznej. Jednak zarówno mieszkańcy jak i władze 

samorządowe dążą do wyeliminowania w ogrzewaniu paliw węglowych  

i węglopochodnych na rzecz oleju opałowego, a w przyszłości gazu ziemnego.  

Zaopatrzenie w gaz ziemny  

Miasto i Gmina Wyśmierzyce nie są uzbrojone w sieć gazową. Mieszkańcy 

indywidualnie zaopatrują się w gaz w postaci butli typu propan - butan.  

Techniczne istnieje możliwość doprowadzenia gazu ziemnego od strony głównego 

układu przesyłowego na południowym Mazowszu o relacji Lubienia - Sękocin, 

przechodzącego w korytarzu drogi krajowej nr 7. Zasilanie jest możliwe poprzez 

planowane odgałęzienie w rejonie Miasta Białobrzegi w kierunki Gminy Wyśmierzyce 

z projektowaną stacją redukcyjno - pomiarową w Wyśmierzycach.  

 

Elektroenergetyka  

System elektroenergetyczny na terenie Miasta i Gminy tworzą linie średniego 

napięcia wraz ze stacjami SN/n.n i niskiego napięcia, które doprowadzają energię 

elektryczną do wszystkich gospodarstw domowych i użytkowników oraz linia 

energetyczna przesyłowa 110 o relacji Białobrzegi - Wyśmierzyce. Na obszarze 

Miasta i Gminy znajduje się jedna stacja wewnętrzna i 30 napowietrznych stacji 

trafo, w tym na żerdziach wirowych - 6, STS - 21, ŻH - 3.  

Na całym omawianym terenie zapewniona jest dostawa energii o właściwych 

parametrach. Słabą stroną układu jest brak możliwości zasilania rezerwowego  po 

wyłączeniu transformatora 110/15 kV w GPZ Białobrzegi oraz w przypadku wzrostu 

zapotrzebowania na energię mogą wystąpić znaczne spadki napięć (linia Jedlińsk - 

Wyśmierzyce).  

Teren Miasta i Gminy położony jest w zasięgu działalności PGE Obrót S.A. Oddział z 

siedzibą w Skarżysku - Kamiennej. Prowadzi on działalność związaną z przesyłem  

i dystrybucją energii elektrycznej za pomocą sieci rozdzielczych o napięciach 110 

kV, 30 kV, 15 kV, 0,4 kV, a także z obrotem energii elektrycznej.  

Konieczne jest sukcesywne przeprowadzanie zadań inwestycyjnych i polegających 

na poprawie/ modernizacji infrastruktury technicznej m.in. stacji trafo, modernizacji 

linii elektrycznych oraz zastosowania oświetlenia dróg publicznych i wymiany na 

energooszczędne.   

Telekomunikacja  

W Mieście znajduje się telefoniczna centrala automatyczna o pojemności 656 NN  

i zajętości 421 NN oraz rozdzielcza sieć telefoniczna.  

Przez obszar Miasta i Gminy przebiegają kable światłowodowe o relacji Białobrzegi - 

Wyśmierzyce, Radom - Stara Błotnica - Radzanów - Wyśmierzyce.  

Uzupełnienie łączności przewodowej stanowią dynamicznie rozwijające się systemy 

telekomunikacji bezprzewodowej operatorów komórkowych. Na obszarze Gminy 

swoje maszty telekomunikacyjne ma 5 operatorów:  

Tabela 1 Wykaz masztów telekomunikacyjnych 
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LP Operator Lokalizacja 

masztu 

maszty Technologia 

1 Orange  Romanów - 

gm. 

Wyśmierzyce 

maszt Orange - dz. nr 

1283 

GSM900  

T-Mobile/ 

Orange 

Romanów - 

gm. 

Wyśmierzyce 

maszt Orange - dz. nr 

1283 

UMTS900  

T-Mobile  Romanów - 

gm. 

Wyśmierzyce 

maszt Orange - dz. nr 

1283 

GSM900  

2 T-Mobile/ 

Orange 

Olszowa - gm. 

Wyśmierzyce 

maszt T-Mobile - dz. nr 

27 

UMTS900 

T-Mobile  Olszowa - gm. 

Wyśmierzyce 

maszt T-Mobile - dz. nr 

27 

GSM900  

Orange Olszowa - gm. 

Wyśmierzyce 

maszt T-Mobile - dz. nr 

27 

GSM900  

3 Aero 2  Wyśmierzyce maszt Plusa – dz. nr 900 UMTS900  

Plus  Wyśmierzyce maszt Plusa - dz. nr 900 GSM900  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://beta.btsearch.pl/ 

 

Rozmieszczenie masztów na terenie Gminy zaprezentowano na ilustracji poniżej. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://beta.btsearch.pl/bts/details/24092/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/24091/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/24090/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/19284/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/19286/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/19285/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/36572/
http://beta.btsearch.pl/bts/details/36573/
http://beta.btsearch.pl/


Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2020 

18  

Rysunek 2 Lokalizacja masztów telekomunikacyjnych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://beta.btsearch.pl/ 

 

Gospodarka odpadami  

System gospodarki odpadami został uregulowany w ustawie z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (tj. Dz. U. 2016.250). Na 

podstawie ustawy Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (teren Gminy podzielony został na dwa rejony: rejon I - Jeruzal, 

Kożuchów, Redlin, Wólka Kożuchowska, Witaszyn, Wyśmierzyce i rejon II - 

Aleksandrów, Brodek, Działy, Górki, Grzmiąca, Jabłonna, Kiedrzyn, Klamy, Korzeń, 

Kozłów, Kostrzyn, Olszowa, Pabianki, Paprotno, Romanów, Ulaski Grzmiąckie, Ulaski 

Stamirowskie, Wojciechów) oraz tworzy warunki niezbędne do utrzymania czystości 

i porządku na swoim terenie. Zgodnie z ustawą i aktami prawa miejscowego, 

właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów, takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, 

papier i tektura, szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe, tworzywo 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

 

 

Dane dot. gospodarki odpadami przedstawiono poniżej w zestawieniu 

tabelarycznym oraz na wykresach.  

 

2 

1 

3 

http://beta.btsearch.pl/
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Tabela 2 Gospodarka odpadami  

 
jednos

tka 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość odpadów zebranych ogółem 

Powiat 

białobrzeski 
t 

3 798, 

39 

3 783, 

9 

4 344, 

69 

3 713, 

53 

4 531, 

67 

Wyśmierzyce 

– razem 
t 

114, 

37 

194, 

18 216,1 230,2 

350, 

94 

Miasto t 82 67,9 70,5 62 127,8 

obszar 

wiejski t 32,37 

126, 

28 145,6 168,2 

223, 

14 

ogółem na 1 mieszkańca 

Powiat 

białobrzeski 
kg 111,9 111,6 128,5 110,2 134,6 

Wyśmierzyce 

– razem 
kg 40,4 68,0 76,0 81,0 123,1 

Miasto kg 90,4 74,4 77,3 68,1 140,7 

obszar 

wiejski 
kg 16,9 65,0 75,4 87,1 114,9 

ogółem z gospodarstw domowych 

Powiat 

białobrzeski t 

3 301, 

0 

3 268, 

5 

3 833, 

2 

3 446, 

2 

4 084, 

1 

Wyśmierzyce 

– razem t 90,4 164,2 195,1 214,2 333,4 

Miasto t 60,0 57,9 63,5 57,0 121,4 

obszar 

wiejski 
t 

30,4 106,3 131,6 157,2 212,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Porównując dane statystyczne z lat 2010 – 2014 można zauważyć systematyczny 

wzrost ilości odpadów zebranych z terenu Gminy i Miasta Wyśmierzyce, zwiększa się 

również ich udział w ilości odpadów zebranych w powiecie białobrzeskim (z 3% do 8%). 

Ponad jedna trzecia wszystkich odpadów jest wytwarzana przez mieszkańców Miasta 

Wyśmierzyce. Analizując dane z lat 2010-2014 można przyjąć z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem, iż w następnym okresie tendencja wzrostowa w ilości 

odbieranych odpadów utrzyma się.  
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Wykres 1 Ilość zebranych odpadów (ogółem) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

4. GOSPODARKA  

 

4.1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych  

 

Struktura podmiotowa działalności gospodarczej na terenie Gminy i Miasta 

Wyśmierzyce ulega dynamicznym przemianom,  które swoje odzwierciedla 

powstanie nowych podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym.  

Na obszarze Miasta i Gminy Wyśmierzyce funkcjonuje 89 podmiotów gospodarczych 

należących wyłącznie do sektora prywatnego. W większości  są to podmioty  

z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.  

 

 
Tabela 3  Wykaz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy 
Wyśmierzyce 

Opis kodu PKD liczba 

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 1 

Pozyskiwanie drewna 1 

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 2 

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 1 

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów 

ciastkarskich i ciastek 

1 

Produkcja odzieży roboczej 1 

Produkcja wyrobów tartacznych 1 

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania 

1 

Produkcja wyrobów ogniotrwałych 1 

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 1 

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1 

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1 

Produkcja złączy i śrub 1 

y = 50,916x + 68,41 
R² = 0,8914 

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ilość zebranych odpadów [t] 

Wyśmierzyce - razem miasto

obszar wiejski Liniowy (Wyśmierzyce - razem)
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Opis kodu PKD liczba 

Naprawa i konserwacja maszyn 1 

Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków 1 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych 

5 

Wykonanie instalacji elektrycznych 1 

Zakładanie stolarki budowlanej 1 

Malowanie i szklenie 1 

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 4 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2 

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów 

1 

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 6 

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia i wyposażenia 

sanitarnego 

3 

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 1 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

5 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1 

Sprzedaż detaliczna warzyw i owoców prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

1 

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

1 

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

1 

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

1 

Sprzedaż detaliczna żywności napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach 

1 

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach 

3 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 3 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowe lub internet 1 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

2 

Transport drogowy towarów 4 

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 1 

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 1 

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 2 

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 1 

Działalność w zakresie architektury 1 

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3 

Działalność związana z tłumaczeniami 1 

Działalność centrum telefonicznych (call center) 1 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 1 

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu  1 

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 1 

Praktyka lekarska ogólna 2 

Praktyka lekarska dentystyczna 1 

Działalność fizjoterapeutyczna 1 

Działalność pogotowia ratunkowego 1 

Praktyka pielęgniarek i położnych 1 

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 2 

Suma 89 

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Miejskiego Wyśmierzyce  
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Kod sekcji Obszar sekcji Ilość 

działalności 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 

C Przetwórstwo przemysłowe 13 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 

1 

F Budownictwo 12 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

33 

H Transport i gospodarka magazynowa 4 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

3 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 

N Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 

2 

P Edukacja 2 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 6 

S Pozostała działalność usługowa 2 

Suma  89 

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Miejskiego Wyśmierzyce 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że dominującą działalnością na terenie Miasta  

i Gminy jest handel i usługi, które stanowią aż 81% ogółu podmiotów.  Na  dalszym 

miejscu znajduje się transport, naprawa i konserwacja pojazdów, które stanowią 

tylko 5,3%. W Mieście i Gminie funkcjonują podmioty, które zajmują się 

działalnością z sektora spożywczego i budownictwem.  

Znaczące podmioty gospodarcze na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce:  

 Bożena Krzosek PHU „Sukces”, 

 Paweł Bilke Piekarnia Wyśmierzyce, 

 Marzena Łysakowska, sprzedaż hurtowa i detaliczna owoców, warzyw i 

artykułów spożywczych, 

 Konopka Śruby, Piotr Konopka, 

 Włodzimierz Jabłoński, pracownia architektury, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KARAT” Agnieszka 

Greliak, 

 Artur Sitarek „Wiktoria”, 

 Bożena Sokołowska, Wspólnik Spółki Cywilnej, Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „DOMB” s.c., 

 Przetwórnia Owoców i Warzyw, SELON, longin Chmielewski. 

 

Dla lepszego funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych ważne jest 

istnienie otoczenia zapewniającego sprawną obsługę merytoryczną i finansową.  

Na obszarze Miasta i Gminy Wyśmierzyce funkcjonuje jedna instytucja otoczenia 

biznesu - Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Oddział w Wyśmierzycach.  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_E_.E2.80.93_Dostawa_wody.3B_gospodarowanie_.C5.9Bciekami_i_odpadami_oraz_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_rekultywacj.C4.85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_E_.E2.80.93_Dostawa_wody.3B_gospodarowanie_.C5.9Bciekami_i_odpadami_oraz_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_rekultywacj.C4.85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_H_.E2.80.93_Transport_i_gospodarka_magazynowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_zakwaterowaniem_i_us.C5.82ugami_gastronomicznymi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_zwi.C4.85zana_z_zakwaterowaniem_i_us.C5.82ugami_gastronomicznymi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_K_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_finansowa_i_ubezpieczeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_M_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_profesjonalna.2C_naukowa_i_techniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_N_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_w_zakresie_us.C5.82ug_administrowania_i_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_wspieraj.C4.85ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_N_.E2.80.93_Dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_w_zakresie_us.C5.82ug_administrowania_i_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_wspieraj.C4.85ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_P_.E2.80.93_Edukacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_Q_.E2.80.93_Opieka_zdrowotna_i_pomoc_spo.C5.82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_S_.E2.80.93_Pozosta.C5.82a_dzia.C5.82alno.C5.9B.C4.87_us.C5.82ugowa
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4.2. Rolnictwo  

 

Gmina Wyśmierzyce ma charakter typowo rolniczy, a rolnictwo nadal pozostaje 

główną gałęzią rozwoju lokalnej gospodarki. Stwarza to dogodne warunki dla 

funkcjonowania przemysłu rolno - spożywczego i przetwórczego, a także rozwoju 

działalności agroturystycznej oferującej nie tylko możliwość wypoczynku, ale 

również zwiększającej rynek zbytu dla zdrowej żywnosci i produktów regionalnych. 

Ta gałąź gospodarki może przyczynić się do rozwoju społeczno - ekonomicznego 

całej Gminy.  

Gmina Wyśmierzyce posiada średnie warunki glebowe dla produkcji rolnej. 

Przeważają tu gleby klasy IV, V i VI (udział gleb klasy III stanowi zaledwie 1,5%).  

  

Tabela 4 Udział gleb ornych według klas bonitacyjnych 

udział gleb w klasach w Gminie Wyśmierzyce 

I-III IV V i VI 

1,5% 16,06% 82,44% 

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach  

 

Struktura obszarowa  

 

Ogólna powierzchnia Gminy Wyśmierzyce wynosi 10 431 ha, z czego użytki rolne 

zajmują 53,2% ogólnej powierzchni.  

Tabela 5 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Wyśmierzyce 

Powierzchnia 

ogólna Gminy 

Użytki rolne Lasy  

i grunty 

leśne 

Pozostałe 

grunty 
Razem 

 

grunty 

orne 

sady Łąki  

i pastwiska 

10 431 

ha 

100% 

5 549 ha 3 467 ha 377 ha 1 757 ha 4 192 ha 690 ha 

 

53,2 % 62,5 % 5,9 % 31,6 % 40,2 % 6,6 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego  

w Wyśmierzycach  

Wykres 2 Struktura użytków rolnych 

 

62,5 % 

5,9 % 

31,6 % 

grunty orne sady łąki i pastwiska
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Struktura użytkowania gruntów ornych to jeden z podstawowych czynników, 

który warunkuje rozwój rolnictwa. Dominującą pozycję w użytkowaniu gruntów 

zajmują użytki rolne - 53,2% całej powierzchni. W dalszej kolejności plasują się 

lasy i grunty leśne, które zajmują 40,2%. W strukturze użytków rolnych 

największą powierzchnię zajmują grunty orne - 62,5%, a najmniejszą - sady, 

których powierzchnia wynosi tylko 5,9%.  

W strukturze agrarnej w Gminie dominuje sektor prywatny. Gospodarstwa 

indywidualne charakteryzują się bardzo dużym rozdrobnieniem - średnia 

powierzchnia gospodarstwa w Gminie wynosi do 10 ha. Duże rozdrobnienie 

gospodarstw nie sprzyja wprowadzaniu mechanizacji i specjalizacji produkcji 

rolnej.  

  

Tabela 6 Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy 

L.p.  Wielkość (ha)   Liczba gospodarstw  %  

1  do 2  98  11  

2  2-5  143  16  

3  5-7  141  16  

4  7-10  181  21  

5  10-15  179  20  

6  15-20  89  10  

7  pow. 20   51 6 

 RAZEM 882 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach  

  

Przeważająca cześć gospodarstw nastawiona jest wyłącznie na działalność typowo 

rolniczą. W większości jest to tradycyjny system produkcji nastawiony na 

samozaopatrzenie. W wielu gospodarstwach działalność rolnicza stanowi dodatkowe 

źródło utrzymania przynajmniej dla jednej osoby.  

Wśród roślin uprawianych przez rolników na pierwszym miejscu klasyfikują się 

zboża, których powierzchnia zasiewu wynosi około 2 088 ha. Na dalszej pozycji 

umiejscowione są warzywa około 193 ha oraz ziemniaki i warzywa okopowe około 

150 ha. Na obszarze Gminy coraz bardziej popularna staje się uprawa różnych 

gatunków papryki, głównie czerwonej  i zielonej.  

Na terenie Gminy zasoby leśne zajmują 4 192 ha a ich status własnościowy wygląda 

następująco: 

 2 357 ha należy do rolników indywidualnych,  

 1 752 ha należy do Lasów Państwowych, 

 83 ha to pozostałe tereny zalesione.  

Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest chów bydła i trzody chlewnej, 

zaś uzupełnieniem hodowla koni.  

Pomoc dla rolników  

 

Od momentu kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej 

pomoc doradcza dla rolników jest niezbędna. Instytucje zajmujące się doradztwem 

w sektorze rolnym pomagają rolnikom przebrnąć przez gąszcz przepisów prawnych i 

informacji, które są dla nich często niezrozumiałe.  Ich doradztwo dotyczy miedzy 

innymi specyfiki wypełniania formularzy o dopłaty unijne, renty strukturalne, itp.  
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Na terenie Miasta i Gminy nie funkcjonują żadne instytucje zajmujące się 

doradztwem na rzecz rolników. Najbliższe takie instytucje działają w Mieście 

Białobrzegi i są to:  

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Radom, 

Powiatowy Zespół Doradców w Białobrzegach zajmuje  się organizowaniem 

szkoleń o różnej tematyce dla rolników, inicjowaniem i wspieraniem działań 

mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej 

mieszkańców mazowieckiej wsi. Udziela pomocy producentom rolnym w wypełnianiu 

dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc finansową  ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy 

zagranicznych. Ponadto pełni działalność informacyjną i wydawniczą, organizuje 

wystawy, kiermasze, targi, konferencje i inne przedsięwzięcia w celu 

upowszechnienia najnowszych osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz promocji 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi mazowieckiej.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe  

w Białobrzegach, która wspiera rozwój rolnictwa w całym kraju  

i w poszczególnych regionach. Została powołana do pełnienia roli akredytowanej 

agencji płatniczej oraz instytucji wdrożeniowej dla środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach pomocy krajowej, ARiMR 

dopłaca do oprocentowania kredytów bankowych, udziela gwarancji, poręczeń  oraz 

pożyczek. Z doradztwa i pomocy finansowej tej instytucji mogą  w szczególności 

korzystać rolnicy, przedsiębiorcy sektora rolnego oraz grupy producenckie. ARiMR 

udziela pomocy finansowej między innymi na renty strukturalne, wspieranie 

gospodarstw niskotowarowych, wspieranie działalności rolniczej na obszarach  

o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspieranie przedsięwzięć rolno-

środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesianie gruntów rolnych, 

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, wsparcie grup 

producentów rolnych, pomoc techniczna dla efektywnego wdrożenia PROW, 

uzupełnienie płatności bezpośrednich. Pomoc ARiMR dotyczy również rynku 

świeżych owoców i warzyw oraz przetwórstwa. W tym zakresie wspierane są 

organizacje producentów owoców i warzyw.  

Mazowiecka Izba Rolnicza, której Rada Powiatowa znajduje się  

w Białobrzegach. Jej funkcja polega m.in. na: doradztwie w zakresie działalności 

rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników 

dodatkowych dochodów. Podejmuje także działania na rzecz rozwoju infrastruktury 

rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej, podnoszenia kwalifikacji osób 

zatrudnionych w rolnictwie, podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych  

w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa  

w rolnictwie. Instytucja inicjuje działania mające na celu powoływanie i wspieranie 

zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych oraz leśnych, także poprawę jakości 

produktów rolnych.  

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki 

Inspektorat w Warszawie, Oddział w Białobrzegach , która wydaje decyzje  

w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi  lub przedmiotami 

podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej. Prowadzi badania laboratoryjne 

roślin i produktów roślinnych oraz nadzór  nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem 

i nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub 

niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium naszego kraju lub 

przemieszczanie jest zakazane. Ponadto wydaje pozwolenia w sprawie zastosowania 

w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego, który nie został wytworzony przy 
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użyciu metod ekologicznych. Dodatkowo prowadzi rejestr przedsiębiorców, którzy 

zajmują się obrotem materiału siewnego oraz dostawców materiału szkółkarskiego i 

materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.  

 

 

5. SFERA SPOŁECZNA  

  

5.1. Sytuacja demograficzna  

  

W 2014 r. miasto i Gminę Wyśmierzyce zamieszkiwało 2 848 osób,  z czego ludność 

zamieszkująca miasto stanowiła 32,3% ogółu mieszkańców. Od 2010 roku 

zauważalna jest stabilizacja liczby mieszkańców  na terenie całego obszaru.  

 

Wykres 3 Liczba Ludności w latach 2010 - 2014 na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Średnia gęstość zaludnienia na obszarze całej Gminy wynosi około 27 osób/km2. 

Wskaźnik ten dla całego powiatu białobrzeskiego wynosi 53 osoby/km2, a dla 

subregionu radomskiego około 104 os./km2.  

Na strukturę demograficzną regionu znacząco wpływają dwa czynniki: przyrost 

naturalny i ruch naturalny, które warunkują stan liczbowy populacji. Migracje 

modyfikują oddziaływanie przyrostu naturalnego na liczbę ludność oraz silnie 

wpływają na jej rozmieszczenie głównie w relacjach miasto - wieś.  

Tabela 7 Ruch ludności i przyrost naturalny na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyc 

Miasto i 

Gmina 

Wyśmierzyce 

Saldo migracji Przyrost naturalny 

zameldowania wymeldowania urodzenia zgony 

39 31 26 32 

8 -6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUSu  
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Z wyżej przedstawionego zestawienia wynika, że na obszarze całej Gminy 

(włączając Miasto) w ruchu wewnętrznym występuje dodatnie saldo migracji.  

Wskaźnik narodzeń żywych na 1 000 osób wynosił 7,2, a zgonów 8,7.  

Struktura płci na omawianym obszarze jest symetrycznie względna, ponieważ 

charakteryzuje się tylko niewielką nadwyżką mężczyzn względem kobiet. Wskaźnik 

feminizacji na tych terenach oscyluje w wielkości około 94.  

Wykres 4 Struktura płci ludności w latach 2010-2014 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

  

Dodatkowych informacji na temat struktury demograficznej na obszarze Miasta  

i Gminy Wyśmierzyce dostarcza analiza wieku mieszkańców. Obciążenie 

demograficzne definiowane w kategorii ludności w wieku poprodukcyjnym 

przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym nieznacznie zmalało na 

przestrzeni pięciu analizowanych lat, przy czym odnotowano nieznaczny wzrost 

wskaźnika obciążenia na terenie miejskim oraz spadek na obszarze wiejskim. Na 

terenie całej Gminy wzrasta natomiast obciążenie związane z dysproporcją 

pomiędzy ludnością w wieku poprodukcyjnym a osobami młodymi w wieku 

przedprodukcyjnym (w roku 2014 wskaźnik wynosił 89,5). Zmiany w strukturze 

demograficznej ludności mają ogromny wpływ m.in. na funkcjonowanie systemu 

zabezpieczenia społecznego czy politykę edukacyjną. Trwający proces starzenia się 

społeczeństwa (charakterystyczny zarówno dla regionu centralnego, jak i całej 

Polski) będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania 

życia jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. W związku ze zwiększającym się 

udziałem w strukturze społecznej osób starszych należy przewidywać wzrost 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze (domy opieki społecznej), jak również 

zdrowotne przy jednoczesnym zmniejszeniu podaży siły roboczej na lokalnym rynku 

pracy.  

 

 

5.2. Bezrobocie  

 

Osoby bezrobotne z obszaru Miasta i Gminy Wyśmierzyce obsługiwane są przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach.  

1373 
1385 

1376 
1383 1382 

1473 1473 1470 1466 1466 

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

1460

1480

1500

2010 2011 2012 2013 2014

Kobiety

Mężczyźni



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2020 

28  

Ogólna liczba bezrobotnych na omawianym obszarze na koniec 2014r. wynosiła 175 

osób, w tym 81 kobiet (prawo do zasiłku posiada 8 osób w tym 3 kobiety). Od roku 

2010 liczba bezrobotnych ulegała wahaniom i najwyższy wskaźnik osiągnęła  

w 2012 r. - liczba osób bezrobotnych wynosiła wówczas 221 łącznie na terenie 

Miasta i Gminy. W kolejnych dwóch latach liczba osób pozostających bez 

zatrudnienia zaczęła spadać. Aktualna stopa bezrobocia pozostaje na poziomie 13%.   

Tabela 8 Liczba osób bezrobotnych w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 182 218 221 200 175 

w tym : 80 107 105 97 81 

- kobiety 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PUP  

w Białobrzegach  

  

W ogólnej strukturze osób bezrobotnych największy udział procentowy stanowią 

osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia (powyżej 24 miesięcy) – 31,4% (55 

osób) oraz osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych – 28,5% (50 

osób).  

Struktura wieku osób bezrobotnych w Mieście i Gminie Wyśmierzyce na koniec 2014 

r. charakteryzowała się dominującym udziałem osób młodych pomiędzy 18 a 24 

rokiem życia, którzy stanowili 29,7% ogółu bezrobotnych (52 osoby). Zjawiskiem 

bezrobocia w drugiej kolejności są zagrożone osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, 

które na omawianym obszarze stanowią 25,7% ogółu bezrobotnych. 

Wykres 5 Struktura osób bezrobotnych według wykształcenia w roku 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Analizując zjawisko bezrobocia w Mieście i Gminie Wyśmierzyce zauważyć można 

znaczny udział kobiet pozostających bez zatrudnienia przez dłuższy czas. Na 

badanym obszarze największą liczbę osób bezrobotnych stanowiły kobiety  

w wieku 18 - 24 lat oraz 35 - 54 lata. Związane jest to mi.in. z macierzyństwem 

oraz niechęcią pracodawców do zatrudniania młodych matek. Innym problemem 

9% 

24% 

9% 
30% 

28% 
wyższe

policealne i średnie zawodowe

ogólnokształcące

zasadnicze

podstawowe i gimnazjalne
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wpływającym na zwiększanie się zjawiska bezrobocia jest niski poziom 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców starszego pokolenia. 

Największy udział w ogólnej strukturze osób bezrobotnych stanowią osoby  

z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym oraz zasadniczym. Na rynku, 

na którym pracodawcy oczekują przede wszystkim dobrze wykwalifikowanej  

i doświadczonej kadry pracowniczej to jedna z podstawowych barier utrudniających 

zatrudnienie. Problem ten jest również zauważalny w grupie osób w wieku 

produkcyjnym pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. Do tej grupy zalicza się również 

osoby, które wcześniej były zatrudnione w rolnictwie lub zlikwidowanych zakładach 

pracy. Kolejna kategoria bezrobotnych to osoby pozostające bez stałego 

zatrudnienia dłużej niż 24 miesiące. Długotrwałe pozostawanie bez pracy jest 

zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Osoby te narażone są na wykluczenie zarówno  

z życia zawodowego, jak również społecznego. Konsekwencją utraty zatrudnienia 

jest najczęściej brak stabilnej sytuacji finansowej, narastające problemy powodują 

napięcia i rodzą frustracje,  a w skrajnych przypadkach zwiększają ryzyko 

występowania zjawisk patologicznych.  

W celu zwiększania szans na uzyskanie zatrudnienia mieszkańcy Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce mogą korzystać z oferty PUP w Białobrzegach. W ramach działań 

znajdują się prowadzonych przez PUP m.in. projekty, szkolenia i działania 

aktywizacyjne. 

 

5.3. Warunki mieszkaniowe  

 

Na obszarze Miasta i Gminy Wyśmierzyce proces poprawy zasobów mieszkaniowych 

jest coraz bardziej widoczny na terenach Gminy. Nowe, oddawane do użytku, 

budynki mieszkalne są wyposażone w kompleks sanitarny z podłączeniem do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Na poprawę warunków funkcjonowania budownictwa 

jednorodzinnego wpłynie również planowany rozwój systemu przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Poprawa sytuacji mieszkaniowej wyrażona jest przede 

wszystkim w standardzie i wyposażeniu mieszkań oraz we wzroście powierzchni 

użytkowej przypadającej na 1 mieszkańca. Na koniec 2014 r. w Gminie 

Wyśmierzyce ogół zasobów mieszkaniowych wynosił 1 168 mieszkań (w tym  

w Mieście zlokalizowanych było 376 mieszkań) o łącznej powierzchni 89 936 m2. 

Powierzchnia jednego mieszkania wynosiła około 77 m2 (w przeliczeniu na jedną 

osobę przypadało około 36,98 m2). Na jedno mieszkanie przypadały około 2,4 

osoby.  

Zasoby mieszkaniowe w Gminie to domy indywidualne, które stanowią 100% 

wszystkich zasobów. Na terenie Miasta i Gminy nie występują mieszkania należące 

do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ponad połowa mieszkań wyposażona 

jest w instalacje techniczno - sanitarne. Najwięcej mieszkań wyposażonych jest w 

sieć wodociągową: 76,5% (w Mieście – 302, w obszarze wiejskim – 592). 

 

 

5.4. Bezpieczeństwo publiczne  

 

Straż Pożarna  

 

Na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce obecnie funkcjonuje 7 zarejestrowanych 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Są to organizacje działające jako stowarzyszenia, podział - według wielkości składu 

osobowego, wyszkolenia posiadanego sprzętu i aktywności w działaniu przedstawia się 

następująco: 
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1. OSP Wyśmierzyce  włączona do KSRG  typ 2S 

2. OSP Kostrzyn typ 2S 

3. OSP Korzeń typ 2S 

4. OSP Jabłonna typ 1 

5. OSP Witaszyn typ 1S 

6. OSP Kożuchów  typ 1S 

7. OSP Grzmiąca typ  M 

 

Najlepiej wyposażona, wyszkolona i posiadająca najliczniejszą kadrę jest OSP 

Wyśmierzyce należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, na podobnym 

poziomie znajduje się również OSP Kostrzyn i Korzeń. Pozostałe OSP ze względu na 

mniejszy stopień wyposażenia w sprzęt ratowniczy i ilość wyszkolonych strażaków oraz 

ratowników dla w/w OSP. 

 

Udział jednostek  OSP z terenu Gminy w działaniach ratowniczych na poszczególnych 

terenach przedstawia się następująco: 

 
Tabela 9 Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych 

Lp. Nazwa OSP Ilość 

zdarzeń 

Pożary Inne 

zagrożenia 

Fałszywy 

alarm 

1 Wyśmierzyce 32 27 3 2 

2 Kostrzyn 16 12 4 0 

3 Korzeń 15 13 2 0 

4 Jabłonna 4 1 3 0 

5 Witaszyn 2 1 1 0 

6 Kożuchów 1 0 1 0 

7 Grzmiąca x x x x 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego  

w Wyśmierzycach 

 

Jednostki OSP działające na terenie Gminy Wyśmierzyce wyposażone są w następujące 

rodzaje pojazdów ratowniczych: 

 
Tabela 10 Wykaz pojazdów ratowniczych jednostek OSP 

Lp. Nazwa OSP Średni 

pojazd  

Lekki 

pojazd  

Typy użytkowanych 

pojazdów 

Rocznik 

1 Wyśmierzyce 2 X Star 244GBA 

Jelcz 315GBA 

1987 

1983 

2 Kostrzyn 1 1 Star 244GBA 

Żuk GLM 

1985 

1974 

3 Korzeń 1 1 Jelcz 325GBA 

Mercedes 

1975 

1980 

4 Jabłonna X 1 Ford 2014 

5 Witaszyn X 1 Żuk GLM 1980 

6 Kożuchów X 1 Żuk GLM 1983 

7 Grzmiąca X x x x 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego  

w Wyśmierzycach 

 

Z przedstawionego wykazu wynika, że pojazdy będące w użytkowaniu OSP są 

przestarzałe, a ich stan techniczny jest niewystarczający, aby spełnić obowiązujące 

normy umożliwiające prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz  

zapewnić bezpieczeństwo strażaków - ratowników. 
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Strażnice OSP 

 

Z pośród 7 zarejestrowanych w Gminie jednostek OSP nie wszystkie posiadają  

obiekty spełniające wymogi  strażnicy zapewniającej właściwe działanie organizacji. 

 

Stan obiektów przedstawia się następująco: 

1. OSP Wyśmierzyce  posiada własna strażnicę. Obiekt został wybudowany  

w 1965 r. Na dzień dzisiejszy nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego.  Obiekt jest zadbany, a jego stan techniczny jest dobry. Jest on 

użytkowany przez strażaków oraz inne podmioty celem organizacji różnego rodzaju 

spotkań czy uroczystości. 

2. OSP Kostrzyn  posiada nowy budynek garażowy wraz z dwoma boksami na 

średnie samochody. Dodatkowo jednostka od wielu lat użytkuje drugi budynek nie 

będący jej własnością, który stanowi świetlicę dla potrzeb OSP oraz innych 

podmiotów organizujących w nim różnego rodzaju spotkania i uroczystości. 

Prowadzone są prace związane z adaptacją obiektu, który pełnił rolę ośrodka zdrowia  

i stworzenia w nim świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym do wspólnego 

użytkowania dla całej społeczności lokalnej. Planuje się także odbudowę boksów 

garażowych do istniejącego budynku  i stworzenie strażnicy.  

3. OSP Korzeń posiada własna strażnicę wybudowaną w latach 70, obiekt  

w ostatnim dziesięcioleciu rozbudowano o jeden boks garażowy na średni pojazd 

ratowniczy oraz wykonano nowy dach. Budynek jest zadbany, a jego stan techniczny 

jest bardzo dobry. Obiekt użytkowany jest przez strażaków oraz służy dla potrzeb 

mieszkańców wsi. 

4. OSP Kożuchów obiekt wybudowany w latach 70, posiada jeden boks garażowy 

oraz świetlicę. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Obiekt użytkowany jest 

przez strażaków oraz inne podmioty celem organizacji różnego rodzaju spotkań czy 

uroczystości. 

5. OSP Witaszyn użytkuje stary budynek  nie nadający się do remontu. Prowadzone 

są prace związane z wykonaniem dokumentacji i rozpoczęciem w najbliższym czasie 

budowy nowej strażnicy z zapleczem dla potrzeb OSP, a także wspólną świetlicą dla 

potrzeb społeczności lokalnej. 

6. OSP Jabłonna użytkuje od mały obiekt, który nie spełnia wymogów strażnicy czy 

też świetlicy wiejskiej. Od kilkunastu lat prowadzona jest budowa nowej strażnicy, 

która spełniałaby wymogi obiektu dla potrzeb OSP, a w części socjalnej stanowiła 

świetlicę służącą potrzebom mieszkańców całej miejscowej społeczności. 

7. OSP Grzmiąca jest to najmniejsza i najsłabiej wyposażona jednostka w Gminie.  

Użytkuje starą drewnianą szopę, w której przechowuje posiadany sprzęt. Obiekt nie 

spełnia wymogów strażnicy OSP. Mieszkańcy wsi wraz ze strażakami starają się 

zakupić  posesję,  na której znajduje się budynek gospodarczy i mieszkalny. Chcą 

dokonać adaptacji tych obiektów i użytkować wspólnie dla potrzeb OSP i całej 

miejscowej społeczności.   

 

Policja  

Nad utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

Wyśmierzyce czuwa Komisariat Policji w Radzanowie. Na terenie Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce w roku 2014 r. popełnione zostały 33 przestępstwa z czego 

kryminalne – 28, gospodarcze – 1, narkotykowe – 3, natomiast w 2015 r. 

popełnione zostały 29 przestępstw w tym: kryminalne – 19, gospodarcze – 3, 

narkotykowe – 2, inne – 5. Ponadto w 2014 r. odnotowano 16 kolizji drogowych 
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oraz 4 wypadki drogowe, natomiast w 2015 r. odnotowano 12 kolizji drogowych 

oraz 1 wypadek drogowy. 

Przez teren Miasta i Gminy Wyśmierzyce przebiega droga krajowa nr 48,  na której 

występuje największe natężenie ruchu, a stale wzrastający ruch pojazdów 

ciężarowych przyczynia się do zwiększenia zdarzeń drogowych.  

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w sposób stały i systematyczny prowadzone 

są rozmowy z mieszkańcami Miasta i obszarów wiejskich uświadamiające  

o istniejących zagrożeniach jak również o sposobach ich przeciwdziałania.  

W ramach pełnionych służb odbywają się spotkania z młodzieżą szkolną, podczas 

których przekazywane są informacje na temat bezpieczeństwa, zachowania się  

w sytuacjach zagrożenia i sposobie powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach 

odpowiednie osoby i służby.  

  

5.5. Pomoc społeczna  

 

Instytucją, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta  

i Gminy Wyśmierzyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Udziela 

on pomoc w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych, usług 

specjalistycznych i opiekuńczych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Ponadto 

ośrodek pomocy udziela świadczeń niepieniężnych w formie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania, sprawunku pogrzebu, schronienia czy zorganizowanej 

pracy socjalnej, pobytu i usług w domu pomocy społecznej.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające  

z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, a także ustawy o zaliczce alimentacyjnej  

i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.  

Pomoc udzielania jest osobom i ich rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy  

w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, zdarzeń losowych, bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczy i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, braku 

umiejętności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo - 

wychowawczej, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego.  

Tabela 11 Przyczyny przyznania pomocy społecznej w 2015 r. 

Powody przyznawania pomocy 

społecznej 

Liczba rodzin Liczba 

osób w 

rodzinach Ogółem Na wsi 

Ubóstwo 64 37 187 

Bezrobocie 32 11 87 

Niepełnosprawność 16 13 32 

Długotrwała lub ciężka choroba 32 21 67 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 

7 5 23 

Alkoholizm 1 0 1 

Źródło:  dane uzyskane z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Wyśmierzycach 
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Wykres 6 Przyczyny przyznania pomocy społecznej w 2015 r. 

Źródło: dane uzyskane z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wyśmierzycach  

 

Problem ubóstwa bezpośrednio wiąże się z bezrobociem, co najlepiej widać na 

przykładzie chociażby zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy w roku ubiegłym 

(2015) skorzystało 32 osoby na łączną kwotę 18 000 zł. Kwota przeznaczona na 

pomoc najbiedniejszym w 2015 r. wyniosła 147 713 zł.  

 

Tabela 12 Liczba świadczeń i zasiłków przyznawanych osobom najbiedniejszym  
w 2007 r. 

Formy płatności Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 
Kwota 

świadczeń  
w zł 

Liczba  

rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

RAZEM 160 X 67 240 84 338 

ZASIŁKI OKRESOWE - 

OGÓŁEM 
19 88 18 000 19 64 

w tym: 

Zasiłki przyznawane z 

powodu bezrobocia 

16 79 14 986 16 43 

Zasiłki przyznawane 
z powodu długotrwałej 

choroby 

2 5 1 226 2 12 

POSIŁEK DLA DZIECI 124 11 776 17 000 59 297 

INNE ZASIŁKI CELOWE  

I W NATURZE OGÓŁEM 
14 X 3 394 14 29 

64 

32 

16 

32 

7 

1 
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Formy płatności Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 
Kwota 

świadczeń  
w zł 

Liczba  

rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

w tym: zasiłki 

specjalne celowe 

4 4 1 700 4 10 

PRACE SOCJALNE X X X 43 125 

Dom Pomocy 

Społecznej 

3 24 27 199 3 3 

Źródło: dane uzyskane z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wyśmierzycach  

  

5.6. Opieka zdrowotna  

Fundamentalnym celem podstawowej opieki zdrowotnej jest poprawa i zachowanie 

stanu zdrowia społeczności lokalnej, która zamieszkuje dany obszar.  

Na obszarze Miasta i Gminy Wyśmierzyce świadczeniami z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej zajmuje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Wyśmierzycach. Świadczy on usługi medyczne w zakresie:  

 medycyny ogólnej, rodzinnej i szkolnej,  

 pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego,  

 stomatologii.  

 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach 

zatrudnionych jest 1 lekarz medycyny, 1 lekarz stomatolog, 2 pielęgniarki 

dyplomowane.  

Dodatkowo na obszarze Miasta i Gminy Wyśmierzyce funkcjonuje Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny w Wyśmierzycach.  

Na ten rok przewidziana jest modernizacja SPZOZ w Wyśmierzycach,  która ma na 

celu remont budynku oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-

sanitarnych.  

W miejscowości Wyśmierzyce funkcjonuje jedna apteka, która obsługuje wszystkich 

mieszkańców Gminy. 

 

 

5.7. Oświata i wychowanie  

 

Na obszarze Miasta i Gminy Wyśmierzyce funkcjonuje dwie placówki oświatowe  

o profilu podstawowym i gimnazjalnym:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzynie,  

 Zespół Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach, w którego w skład wchodzi 

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.  

Ponadto w Mieście Wyśmierzyce funkcjonuje Publiczne Przedszkole, w którym 

zatrudnionych jest trzech pedagogów, natomiast przy Szkole Podstawowej  

w Kostrzynie znajduje się oddział przedszkolny, w którym zatrudniony jest  

jeden pedagog.  



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2020 

35  

W roku szkolnym 2014 do powyżej wymienionych placówek szkolnych uczęszczało 

łącznie 260 uczniów (w tym 80 uczniów do publicznego gimnazjum). Ogólna liczba 

nauczycieli zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w placówkach szkolnych wynosi 

obecnie 23,65.  

W szkołach organizowane są zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie mogą 

rozwijać własne zainteresowania naukowe i poszerzać horyzonty intelektualne bądź 

skorzystać z pomocy nauczycieli w postaci zajęć wyrównawczych. O sprawność 

fizyczną uczniów dbają szkolne kluby sportowe.  

Obecnie placówki oświatowe działające na omawianym obszarze posiadają dobre 

warunki do nauczania. Wyposażone są w boiska szkolne i sale gimnastyczne.  

W 2007 r. przy Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach zostało 

wybudowane  boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gier zespołowych. 

Pomimo modernizacji placówek szkolnych wciąż potrzebne są działania inwestycyjne 

chociażby w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych w specjalistyczny sprzęt 

dydaktyczny czy komputerowy z szerokopasmowym łączem internetowym.  

Na terenie Miasta i Gminy Wyśmierzyce funkcjonuje system stypendialny, który jest 

wsparciem finansowym dla najbiedniejszych uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się  

w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów  na osobę w rodzinie. 

W szczególności takie stypendium otrzymuje ten uczeń, w którego rodzinie 

występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna. 

Stypendium socjalne ma pomóc uczniom w dostępie  do edukacji (wyrównanie jego 

szans edukacyjnych). W roku szkolnym 2015/2016 systemem stypendialnym 

objętych było 69 uczniów. 

 

 

5.8. Aktywność kulturowa, społeczna i sportowa  

  

Działalność kulturowa, społeczna i sportowa przybiera różną formę aktywności.  

W tym zakresie wyróżnia się instytucje kultury, ośrodki sportu i rekreacji, muzea, 

stowarzyszenia, których funkcjonowanie ukierunkowane jest na działalność 

kulturową, społeczną, charytatywną i folklorystyczną.  

Pomimo tego, że region odznacza się atrakcyjnymi tradycjami historycznymi  

i ludowymi, to jednak nie znajdują one odzwierciedlenia w aktywności kulturowej. W 

latach 2007 – 2009 na terenie Gminy odbywał się festyn „Najmniejsze miasto – 

wielcy wykonawcy” w całość poświęcony muzyce folkrorystycznej, na który władze 

Miasta i Gminy bardzo chętnie zapraszali turystów. Od 2003 r. organizowane są 

obchody ku czci ks. Franciszka Rosłańca. W latach 2003 – 2004 uroczystość 

przygotowywana była tylko przez parafię p.w. Św. Teresy z Avila. Od momentu 

odsłonięcia pomnika ks. Rosłańca, które miało miejsce w 2005 r. do organizacji 

obchodów włączył się także Urząd Miejski. Obecnie Urząd Miejski zamierza 

organizować dodatkową, cykliczną imprezę plenerową pod nazwą „Gminny festiwal 

smaku”, celem przypomnienia i utrwalenia słynnej kiedyś tradycji kiszenia ogórków. 

Animatorami życia kulturalnego, społecznego i aktywności sportowej na terenie 

Gminy są: 

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej 

 Miejski Klub Sportowy w Wyśmierzycach 

 Placówki oświatowe (Zespół Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzynie, Publiczne Przedszkole w 

Wyśmierzycach) 
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Gmina Wyśmierzyce przyjęła uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/85/16 z dnia 28 

stycznia 2016 nowy Program Rozwoju Kultury w Gminie Wyśmierzyce na lata 2016 

– 2020, który przedstawia kompleksowy kalendarz imprez i uroczystości 

kulturalnych przewidzianych do organizacji na terenie Gminy.  
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6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DOTYCZĄCYCH GŁÓWNYCH 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW ORAZ OCENY GMINY 

WYŚMIERZYCE  

 

Badanie ankietowe wśród głównej grupy interesariuszy zostało przeprowadzone we 

wrześniu 2015 r. Ankiety w wersji papierowej zostały udostępniane w Zespole Szkół 

Samorządowych, Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej, Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Wyśmierzycach, odpowiedziało na nią 118 osób. Przedmiotowa ankieta była 

przeprowadzona  

i opracowana głównie na potrzeby przygotowania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, jednakże cześć jej pytań odnosiła się bezpośrednio do 

sytuacji społeczno – kulturowej Gminy, w związku z czym uznano za zasadne 

uwzględnienie części jej danych w niniejszym dokumencie.  

 

Opracowanie i wnioski z badania ankietowego  

W kwestionariuszu ankiety poproszono respondentów o ocenę: czy w ostatnich latach 

nastąpiły zmiany warunków życia w Gminie, a jeśli tak to w jakim kierunku one 

następowały. Spośród 117 osób, które odpowiedziały na wskazane pytanie 

największa liczba respondentów, tj. 46 osób (39,32%) odpowiedziała, że  

w perspektywie ostatnich lat warunki życia nie zmieniły się i pozostają na tym 

samym poziomie. Na drugim miejscu znalazły się dwie odpowiedzi wskazane przez 

21 osób (17,95%)  każda, iż warunki życia raczej się polepszyły oraz raczej się 

pogorszyły. Kolejne 18 osób (15,38%) uznało, że warunki życia się pogorszyły, 

natomiast 11 osób (9,40%) uznało, że się poprawiły. 

 

Wykres 7 Ocena zmiany warunków życia w Gminie na przestrzeni ostatnich lat 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Poprawiły się Raczej się
poprawiły

Nie zmieniły
się, pozostają

takie same

Raczej się
pogorszyły

Pogorszyły
się

9,40% 

17,95% 

39,32% 

17,95% 
15,38% 
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W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie największych atutów Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce. Wśród najczęściej podawanych odpowiedzi pojawiały następujące 

mocne strony: 

 środowisko naturalne i położenie geograficzne,  

 walory turystyczne,  

 czyste powietrze,  

 położenie w dolinie rzeki Pilicy,  

 fakt bycia najmniejszym miasteczkiem w Polsce,  

 mała liczba mieszkańców i tym samym silne więzi międzyludzkie,  

 bezpieczne otoczenie dla dzieci i mieszkańców,  

 piękny krajobraz (lasy, piękne widoki),  

 spokój, cisza, mili ludzie,  

 dobrze wybrana władza,  

 organizacja zajęć dla dzieci w Bibliotece Publicznej,  

 rozbudowywanie sieci kanalizacji, wodociągów oraz budowa nowych 

osiedli,  

 brak fabryk (rozumiany jako brak zakładów stanowiących zagrożenie dla 

środowiska przyrodniczego).  

Mając na uwadze powyższe w działaniach proponowanych do realizacji warto 

uwzględnić inicjatywy wzmacniające atuty Gminy m.in.: budowę ścieżek 

rowerowych, rozbudowę sieci wodociągów i kanalizacji, realizację programu rozwoju 

sportu, budowę przystani kajakowej, stworzenie mapy ciekawych miejsc 

turystycznych, promocję Gminy, promocję rezerwatu przyrody znajdującego się na 

terenie Gminy, budowę tras z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dostępnymi na 

wolnym powietrzu. 

W odpowiedzi na pytanie o główne słabe strony Miasta i Gminy Wyśmierzyce 

respondenci wskazywali przede wszystkim na następujące elementy: 

 brak połączeń komunikacyjnych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

również połączeń z dużymi Miastami,  

 brak zakładów pracy (brak miejsc pracy),  

 brak kanalizacji (niewystarczająca sieć),  

 brak darmowego połączenia internetowego,  

 brak ścieżek rowerowych,  

 brak miejsc spędzania czasu dla młodzieży i dorosłych (kluby, itp.),  

 brak działań związanych z przeszkoleniem osób bezrobotnych,  

 brak zaangażowania mieszkańców w życie publiczne Gminy,  

 brak zajęć dodatkowych dla dzieci oraz niezbyt dobrze wykształcona 

kadra pedagogiczna,  

 brak świetlic dla dzieci, zła jakość wielu dróg oraz chodników,  

 słaba promocja Gminy oraz sieć przekazywania informacji dla 

mieszkańców,  

 brak dostępu do lekarzy specjalistów na terenie Gminy,  

 bardzo słaby nacisk na rozwój turystyczny Gminy.  

Mając na uwadze powyższe w działaniach proponowanych do realizacji warto 

uwzględnić inicjatywy mające na celu wyeliminowanie słabych stron, w tym m.in.: 

wyremontowanie dróg w Gminie, otworzenie kafejki internetowej w budynku Gminy, 

stworzenie świetlic środowiskowych. 

W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie aktywności, które zdaniem 

ankietowanych należałoby podjąć celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz 

atrakcyjności regionu. Odpowiadając na pytanie, respondenci wymienili następujące 

obszary:  
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 zmniejszenie poziomu bezrobocia m.in. przez promocję Gminy, 

pozyskiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy zarówno dla 

młodych, jak również starszych, organizacja szkoleń zgodnych z potrzebami 

mieszkańców,  

 zwiększenie poziomu edukacji w szkołach: szkolenia dla nauczycieli, 

organizacja zajęć pozaszkolnych i językowych dla dzieci,  

 stworzenie miejsc rozrywki m.in. organizacja imprez kulturalnych, 

integracyjnych, stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży i dorosłych, rozwój 

turystyki i kultury wśród mieszkańców, poprawa infrastruktury w Gminie, 

poprawa opieki medycznej na terenie Gminy, rozwój działalności trzeciego 

sektora (tworzenie kół gospodyń wiejskich, klub seniora, itp.),  

 polepszenie estetyki Gminy poprzez zwiększenie dbałość o posesje, 

poprawę oświetlenie na terenie Gminy),  

 stworzenie punktu bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców z zakresu: 

poradnictwa psychologicznego, prawnego, wsparcia dla rolników.  

 

Mając na uwadze powyższe w działaniach proponowanych do realizacji warto 

uwzględnić inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, w tym 

np.: pozyskiwanie środków zewnętrznych, organizację zajęć pozalekcyjnych, 

zagospodarowanie wolnych budynków użyteczności publicznej do celów działalności 

miejskiej i kulturalnej dla mieszkańców Gminy, organizację rozrywek dla 

mieszkańców (np. plenerowe kino letnie) 
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7. ANALIZA SWOT  

 

Założenia do analizy SWOT opracowano na podstawie analizy sił pola K. Lewina w latach 

50-tych XX wieku. Metoda sił pola służy do badania uwarunkowań zmian w organizacji. 

Czynniki kształtujące zmiany dzieli się na grupę czynników sprzyjających  

i niesprzyjających zmianom, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne w każdej z tych 

grup. W ten sposób powstaje czteropolowa macierz. 

 

Analiza SWOT na poziomie ogólnym jest procedurą analityczną pozwalającą na 

gromadzenie i porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentację. Najczęściej 

traktowana jest jako narzędzie analizy strategicznej służące do określenia najlepszych 

kierunków rozwoju badanego obszaru ze względu na cel działania, w wyniku 

przeprowadzenia badania otoczenia oraz wnętrza danego obszaru poprzez identyfikację 

wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz zależności między nimi. Istotą analizy 

SWOT jest przede wszystkim identyfikacja czynników, które mogą wpływać na 

funkcjonowanie danego obszaru oraz posegregowanie ich na cztery grupy: 

 

1. mocne strony - S (Strengths) - mocna strona to czynnik wewnętrzny (cecha 

obszaru), czyli to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, 

2. słabe strony - W (Weaknesses) - słaba strona to czynnik wewnętrzny (cecha 

obszaru), czyli to, co stanowi słabość , barierę, wadę obiektu, 

3. szanse - O (Opportunities) - szansa to czynnik zewnętrzny (cecha otoczenia), czyli 

to, co stwarza dla analizowanego obszaru szansę korzystnej zmiany, 

4. zagrożenia - T (Threats) - zagrożenie to czynnik zewnętrzny (cecha otoczenia), 

czyli to, co stwarza dla danego obszaru niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

W poniższej analizie zostały one przedstawione również jako wyzwania stojące przed 

jednostkami 
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ANALIZA SWOT  

 

Mocne strony Słabe strony 

 dobre powiązania komunikacyjne - 

droga krajowa nr 48 

 bliskość: Warszawy, Radomia, Łodzi 

 czyste środowisko (powietrze, 

woda) 

 bliskość rzeki Pilicy 

 dziedzictwo historyczno-kulturowe, 

przyrodnicze 

 bliskość obszaru Natura 2000 

 szlaki piesze 

 szlaki rowerowe 

 bardzo korzystne warunki 

przyrodnicze i glebowe do produkcji 

żywności prozdrowotnej 

 potencjał ludzki w postaci zasobów 

siły roboczej 

 otwartość na inwestycje w zakresie 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

 oczyszczalnia ścieków 

 dobrze funkcjonująca oświata 

(szkolnictwo podstawowe, 

gimnazjum) 

 stan infrastruktury drogowej i 

okołodrogowej (nieodpowiednie 

chodniki, ścieżki) 

 brak sieci gazowej 

 niewystarczająca promocja Gminy 

 ograniczona powierzchnia terenów 

inwestycyjnych 

 niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura rekreacyjno-

turystyczna  

 brak wyznaczonych terenów 

rekreacyjnych 

 tradycyjne, nieekologiczne źródła 

ciepła 

 brak poradni specjalistycznych 

wyposażonych w profesjonalny 

sprzęt 

 niski poziom bezpieczeństwa (brak 

np. monitoringu) 

 niewystarczająca ilość  

i wyposażenie placów zabaw dla 

dzieci i młodzieży 

 ograniczona liczba miejsc pracy 

 baza noclegowo-gastronomiczna 

 

 

Szanse Wyzwania/Zagrożenia 

 atrakcyjne położenie  

 wzrost zainteresowania ludności 

rekreacja i odpoczynkiem na 

obszarach wiejskich 

 warunki do rozwoju agroturystyki i 

rolnictwa prozdrowotnego 

 pozyskanie inwestorów 

 możliwość  pozyskania 

zewnętrznego dofinasowania w 

perspektywie 2014 - 2020 

 

 obszar Natura 2000 

 bezrobocie 

 niski poziom wykształcenia 

 niewystarczająca identyfikacja 

regionu jako atrakcyjnego pod 

względem turystyczno-

rekreacyjnym 

 rozwój agroturystyki 

 rozwój rolnictwa prozdrowotnego 

 konkurencja w pozyskaniu środków 

zewnętrznych 
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CZĘŚĆ II 

 

1. MISJA I WIZJA ROZWOJU MIASTA I GMINY WYŚMIERZYCE  

 

Misja i wizja porządkują przyszłość Gminy, wyznaczają ramy, w których ma być 

realizowana strategia oraz stanowią wzorzec określający jej tożsamość, charakter  

i sposób postępowania. Określenie misji i wizji Gminy pozwala stworzyć fundamenty 

dla zamierzonych działań i opcji. 

Analiza obecnej sytuacji Miasta i Gminy na podstawie m.in. dostarczonych przez 

Urząd Miejski informacji oraz badania przeprowadzonego wśród mieszkańców, a 

także kluczowych reprezentantów Miasta i Gminy, pozwoliło na zebranie danych i 

informacji niezbędnych do opracowania misji i wizji Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 

najbliższe lata. Formułując misję i wizję rozwoju Miasta i Gminy do roku 2020, 

wzięto pod uwagę następujące czynniki: 

 uwarunkowania zewnętrzne – czynniki niezależne od działań 

podejmowanych przez władze Gminy, 

 uwarunkowania wewnętrzne – potencjał i problemy endogeniczne Gminy, 

 aktualne dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i krajowym, 

 wnioski z badania sondażowego wśród mieszkańców i kluczowych 

reprezentantów społecznych. 

Celem wyznaczenia misji i wizji jest określenie optymalnego kierunku rozwoju 

jednostki samorządowej w przyszłości oraz ram dla działań realizowanych w 

strategii. Wizja określa stan docelowy, do osiągnięcia którego jednostka będzie 

dążyć w kolejnych latach, do 2020 roku. Wizja rozwoju powinna więc odpowiedzieć 

na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja społeczno – gospodarcza po upływie 

danego okresu, uwzględniając realizację planowanych działań strategicznych. 

Natomiast misja określa sposób osiągnięcia stanu docelowego. Zdefiniowanie misji i 

wizji jest kluczowym elementem strategii, któremu podporządkowane są wszystkie 

cele realizowane przez jednostkę oraz działania podejmowane w ramach tych 

celów. 

Istotą zdefiniowania misji jest wskazanie roli, jaką władze Miasta i Gminy powinny 

pełnić w dążeniu do najbardziej pożądanego przyszłego kształtu Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce (wizji) w oparciu o posiadane zasoby  z uwzględnieniem potrzeb 

mieszkańców i kluczowych interesariuszy. Sformułowana wizja daje wskazówki 

dotyczące kierunku i sposobu działania władz przyjętego do 2020 roku. 
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WIZJA 

Miasto i Gmina Wyśmierzyce ośrodkiem 

nowoczesnego rolnictwa, turystyki wypoczynkowo-rekreacyjnej 

w centralnej Polsce oraz 

miejscem przyjaznym mieszkańcom i inwestorom 

 

Realizacja powyżej określonego stanu docelowego, będzie możliwe dzięki realizacji 

misji, którą jest: 

MISJA 

Wykorzystanie istniejących walorów  

przyrodniczych, bogatego dziedzictwa historyczno-kulturowego  

oraz potencjału społeczności lokalnej i nowych inwestycji 

 

Tak sformułowane przyszłe wizje i misje Miasta i Gminy uwzględniają szereg 

kluczowych elementów takich jak: 

 rozwój i unowocześnienie rolnictwa, 

 potencjał przyrodniczy oraz historyczno-kulturowy 

 zasoby ludzkie oraz ich potencjał, 

 walory inwestycyjne Gminy. 

 

Elementy te stanowiły podstawę do sformułowania głównych kierunków rozwoju Miasta  

i Gminy Wyśmierzyce do 2020 roku. Pozostają one zgodne z przyjętym dotychczas 

kursem z lat 2008 – 2015.  

 

   

OCHRONA BOGACTWA NATURY 
ORAZ PROMOCJA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 
NOWOCZESNE ROLNICTWO 

WYSOKI STANDARD ŻYCIA 
SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ 

ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 
LOKALNEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI 

MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, 
KOMUNIKACYJNEJ I 

SPOŁECZNEJ 
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2. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE  

 

Zidentyfikowane cele strategiczne wyznaczają docelowe, długoterminowe kierunki 

rozwoju Miasta i Gminy Wyśmierzyce. Następnym krokiem jest przełożenie 

kierunków rozwoju na poziom szczegółowych działań operacyjnych poprzez 

określenie i sformułowanie celów operacyjnych. 

Misja i wizja Miasta i Gminy stanowią jedynie zwięzłe odzwierciedlenie ambicji jej 

władz, mieszkańców oraz kluczowych interesariuszy związanych ze stanem 

docelowym, do którego Miasto i Gmina dąży w przyszłości. Cele strategiczne 

wskazują natomiast pożądane kierunki rozwoju, konkretyzując obszary na jakie 

władze samorządowe Miasta i Gminy powinny ukierunkować swoje działania. 

Diagnoza społeczno - gospodarcza i przeprowadzona na jej podstawie analiza 

SWOT, jak również wyniki sondażu społecznego pozwoliły na określenie pięciu 

strategicznych celów rozwoju Miasta i Gminy: 

CEL STRATEGICZNY I: 

OCHRONA BOGACTWA NATURY ORAZ 

PROMOCJA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

CEL STRATEGICZNY II: 
ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ 

LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

CEL STRATEGICZNY III: 
WYSOKI STANDARD ŻYCIA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

CEL STRATEGICZNY IV: 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KOMUNIKACYJNEJ  

I SPOŁECZNEJ 

CEL STRATEGICZNY V: NOWOCZESNE ROLNICTWO 

 

Miasto i Gmina Wyśmierzyce, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, 

zarówno na terenie województwa mazowiecjkiego, jak i w innych województwach, 

dysponuje ograniczonymi zasobami finansowymi w kontekście możliwości realizacji 

wszystkich wymienionych powyżej celów strategicznych. W związku z powyższym 

należy zadbać o to, aby w pierwszej kolejności realizowane były cele niezbędne do 

właściwego funkcjonowania Miasta i Gminy. 

 

Powyższe cele wyrażają zgodność z celami, działaniami, kierunkami i zadaniami 

przyjętymi w nadrzędnych dokumentach planistycznych:  

 

 Strategią Rozwoju Kraju 2020 

 Długotrwałą Strategią Rozwoju Kraju 2030 

 Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 

2012-2020 

 Kierunkami rozwoju turystyki 2020 roku 

 Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

 Strategią rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

 Strategią Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 

 Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030  
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 Strategią rozwoju kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-

2020 

 Strategią rozwoju turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 

2020 

 Programem ochrony środowiska Województwa mazowieckiego na lata 

2011-2014 r. z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. 

 Strategią Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 2008-2018 

(aktualizacja) 

 

Do każdego celu strategicznego przypisany został cel operacyjny, zaś do każdego 

celu operacyjnego przyporządkowano bardziej szczegółowe propozycje zadań. 

Wykaz przykładowych zadań przypisanych do poszczególnych celów przedstawiono 

poniżej.  

 

CEL STRATEGICZNY I  

OCHRONA BOGACTWA NATURY ORAZ  

PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

  
Zgodnie ze Strategią S Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą  do 2030 

 Cel szczegółowy II Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom 

 opracowanie i prowadzenie przez administrację samorządową spójnej polityki 

kulturalnej i turystycznej 

oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

 Cel strategiczny I  Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej 

oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii 

 Kierunek działania:  

Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych,  

Wzmacnianie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich 

 Ramowy cel strategiczny I Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia  

w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami 

 Kierunek działania: 

Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie; 

Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji; 

Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów 

środowiska; 

Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych 

oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

 Ramowy cel strategiczny II Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 

walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

 Kierunek działania: 

Wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa   

kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 

Upowszechnienia kultury i twórczości 

Wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej   
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Cel operacyjny:   

1.1. Tworzenie i promocja działań kulturalnych i turystycznych 

Przykładowe zadania:  

 Kreowanie i promocja produktów regionalnych charakterystycznych dla 

Miasta i Gminy (np. kiszony ogórek – marka lokalna, „Wyśmienite  

z Wyśmierzyc...”) 

 Opracowanie nowych tematycznych tras turystycznych z uwzględnieniem 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 Organizacja imprez kulturalnych promujących lokalną tradycję  

i obyczajowość  

 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

 Opracowanie mapy z zaznaczeniem obszarów o cennych walorach 

przyrodniczych  

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi (np. OSP, Koła Gospodyń 

Wiejskich, inne) 

 Opracowanie folderów w celu promowania bogactwa przyrody i kultury ziemi 

wyśmierzyckiej 

 

Cel operacyjny:  

1.2. Poprawa i ochrona środowiska przyrodniczego  

Przykładowe zadania:  

 Edukacja ekologiczna mieszkańców  

 Ochrona przed hałasem na terenie Gminy i Miasta  

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przyjaznych środowisku  

 Opracowanie harmonogramu zalesień i jego realizacja  

 Efektywna gospodarka odpadami (np. likwidacja dzikich wysypisk, 

selektywna zbiórka odpadów) 

 Promowanie działań dotyczących usuwania azbestu  

 Działania na rzecz zwiększenia ilości alternatywnych odnawialnych źródeł  

energii (np. budowa zakładu produkującego paliwa z biomasy)  

 Monitoring stanu czystości środowiska  

 

Cel operacyjny:  

1.3. Zagospodarowanie terenów pod agroturystykę i turystykę  

Przykładowe zadania:  

 Wyznaczenie nowych turystycznych szlaków pieszych, rowerowych i konnych  

 Wsparcie dla rozwoju działalności agroturystycznej (np. szkolenia, 

doradztwo, promocja)  

 Wyznaczenie terenów pod budowę domków letniskowych, kempingów, pól  

namiotowych i miejsc organizacji obozów młodzieżowych 

 Działanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury turystyczno-

gastronomicznej  

 Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Pilicy na cele turystyczno-

rekreacyjne 

  

  



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2020 

47  

 

CEL STRATEGICZNY II 
 

ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ  

LOKALNEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI 

Zgodnie z Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

 Cel strategicznego III Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i 

społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki 

 Kierunek działania: 

Rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 

Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna; 

Wyrównania szans edukacyjnych 

Podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na 

rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego   

 

Cel operacyjny:  

2.1. Intensyfikacja zadań na rzecz rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości  

Przykładowe zadania:  

 Promocja lokalnych przedsiębiorstw (np. wydawanie biuletynu 

inwestycyjnego celem prezentacji firm działających na terenie  Miasta  

i Gminy, wystawy, konferencje, ufundowanie nagrody Burmistrza dla lidera 

przedsiębiorczości)  

 Organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości np. dla osób pragnących 

rozpocząć własną działalność gospodarczą   

 Wspieranie działalności  instytucji otoczenia biznesu  

 Produkcja działań na rzecz wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

(np. informację w zakresie kredytów niskooprocentowych, funduszy na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej, kredytów preferencyjnych)  

 Powołanie grup producenckich zrzeszających lokalnych przedsiębiorców  

 Podejmowanie działań skierowanych na pozyskiwanie inwestorów  

 Wspieranie innowacyjnych działań na rzecz gospodarki opartej na wiedzy  

i najnowszej technologii oraz promocja działalności B+R 

 

Cel operacyjny:  

2.2. Tworzenie warunków pod inwestycje  

Przykładowe zadania:  

 Sporządzenie inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów  inwestycyjnych 

 Przygotowanie terenów pod inwestycje (uzbrojenie ich w niezbędne media)  

i uwzględnienie ich w Planie Zagospodarowania Przestrzennego  

 Przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej  

 Opracowanie i wdrożenie systemu zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz 

inwestorów zewnętrznych  
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Cel operacyjny:  

2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

Przykładowe zadania:  

 Rozwój zasobów ludzkich poprzez organizację szkoleń, warsztatów  

 Rozwój sektora rolno - spożywczego i produkcyjno - usługowego  

 Opracowanie i wdrożenie programu aktywizacji zawodowej mieszkańców 

obszarów wiejskich  

 Współpraca władz samorządowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

lokalnych przedsiębiorców w organizowaniu szkoleń i kursów  zawodowych 

dla osób bezrobotnych chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe  

w celu znalezienia miejsca pracy (np. subsydiowane zatrudnienie, dotacje na 

rozpoczęcie działalności) 

 Promowanie działań z sektora ekonomii społecznej (np.: spółdzielnie 

socjalne, przedsiębiorstwa społeczne)  

 Podejmowanie działań przy współpracy z różnymi organizacjami  

i instytucjami w celu organizowania szkoleń dla inwestorów z sektora MŚP  

z terenu Gminy  

 Opracowanie profesjonalnej bazy danych na temat potencjału 

ekonomicznego lokalnych przedsiębiorstw, ich produktów i rynków zbytu  
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CEL STRATEGICZNY III  
 

WYSOKI STANDARD ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do 2030 

 Cel szczegółowy III innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna 

 Wspieranie rozwoju wysokospecjalistycznych usług medycznych  

 

oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

 Cel strategiczny III  Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego  

i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki 

 Kierunek działania:  

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania 

na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 

 

Cel operacyjny:  

3.1. Wyższy poziom jakości życia mieszkańców  

Przykładowe zadania:  

 Rozwój budownictwa komunalnego oraz modernizacja istniejących zasobów 

(np.: wyposażenie w niezbędne media)  

 Przyciąganie inwestorów z branży budowlanej (np.: deweloperzy)   

 Podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski (np.: 

inwestycja w kapitał ludzki) 

 Zwiększenie dostępności usług internetowych i telekomunikacyjnych   

 Rozwój publicznej komunikacji zbiorowej 

 

Cel operacyjny  

3.2. Wyższy poziom nauczania i udoskonalona baza lokalowa  

Przykładowe zadania:  

 Podnoszenie stanu technicznego placówek opiekuńczo - edukacyjnych, w tym 

m.in. dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 Poprawa stanu i bazy dydaktycznej szkół wraz doposażeniem ich w sprzęt 

komputerowy wraz z łączem internetowym  

 Upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania (np.: programy autorskie) 

 Wsparcie dla doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 Rozpowszechnienie kształcenia ustawicznego i praktycznego dla dorosłych  

 Rozwój oferty edukacyjnej z naciskiem na naukę języków obcych,  

przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, technicznych, 

informatycznych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz 

uwzględniających organizację kółek zainteresowań 

 Rozwój systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży utalentowanych  

i zdolnych pochodzących z ubogich rodzin  

 Wsparcie i promocja inicjatyw artystycznych o zasięgu regionalnych  

i ponadlokalnym  
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Cel operacyjny:  

3.3. Lepsza dostępność do systemu opieki zdrowotnej  

Przykładowe zadania:  

 Wspieranie rozwoju placówek zdrowotnych na terenie Miasta i Gminy  

 Modernizacja i doposażenie w specjalistyczny sprzęt SPZOZ  

w  Wyśmierzycach  

 Poprawa dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i poradnictwa 

specjalistycznego  

 Opracowanie i realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia  

 Objęcie opieką medyczną dzieci i młodzież w placówkach szkolnych poprzez 

utworzenie w nich gabinetów lekarskich  

 Opracowanie i realizacja programów mających na celu zapobieganie 

uzależnieniom  

 

Cel operacyjny: 

3.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

Przykładowe zadania:  

 Wspomaganie funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

i Policji np.: poprzez wyposażenie w specjalistycznych sprzęt do ratowania 

ludzi i mienia oraz poprzez rozbudowę bazy lokalowej i szkoleniowej  

 Współpraca z jednostkami OSP i Policją w opracowaniu i wdrażaniu 

programów edukacyjnych nastawionych na walkę z przestępczością  

i patologiami społecznymi  

 Monitoring  miejsc szczególnie niebezpiecznych  

 Rozbudowanie systemu zarządzania i reagowania kryzysowego we 

współpracy z powiatem ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia 

powodziowego oraz z wiązanego z przebiegiem DK 48 

 

Cel operacyjny:  

3.5. Sprawny system opieki społecznej  

Przykładowe zadania:  

 Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych przeciwdziałania 

patologiom społecznym  

 Organizowanie świetlic wiejskich oraz socjoterapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży  

 Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

 Nakłady finansowe na rozwój systemu rehabilitacji społecznej, zawodowej, 

edukacyjnej i medycznej osób niepełnosprawnych  

 Działania zapobiegające wykluczeniu osób niepełnosprawnych na lokalnym 

rynku pracy  

 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej  

w celu lepszej dostępności osobom niepełnosprawnym i osobom starszym 

 Budowa i modernizacja ośrodka pomocy społecznej oraz poprawa jego 

wyposażenia  
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CEL STRATEGICZNY IV  
 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KOMUNIKACYJNEJ  

I SPOŁECZNEJ 

 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do 2030 

 Cel szczegółowy V multimedialny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym 

 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 

 

oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

 Ramowy cel strategiczny I Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia  

w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami 

 Kierunek działania: 

Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa 

infrastruktury przesyłowej 

 

 

Cel operacyjny:   

4.1. Udoskonalenie układu komunikacyjnego  

Przykładowe zadania:  

 Poprawa układu drogowego poprzez modernizację ulic na terenie Miasta  

i dróg gminnych  

 Wyznaczenie, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych  

 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na obszarze Miasta i Gminy  

 Przebudowa i modernizacja chodników i ciągu pieszego  

 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego  

 Współpraca z zarządcami dróg powiatowych przy budowie i modernizacji 

dróg na terenie Gminy  

 

 

Cel operacyjny:  

4.2. Usprawnienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

i Gminy  

 

Przykładowe zadania:  

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 

(rozproszona rozbudowa)  

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  

 Rozwój sieci wodociągowej w tym modernizacji stacji uzdatniania wody  
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Cel operacyjny:   

4.3. Modernizacja i rozwój systemów grzewczych 

Przykładowe zadania:  

 Promocja działań na rzecz wymiany źródeł ciepła na ekologiczne 

 Budowa i modernizacja ekologicznych systemów ciepłowniczych  

w budynkach użyteczności publicznej 

 Propagowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii i biopaliw  

 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa gazociągu i stacji 

redukcyjnych  

 Budowa i modernizacja systemów elektroenergetycznych umożliwiających 

przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych  

 

 Cel operacyjny:   

4.4. Infrastruktura dziedzictwa historycznego oraz bazy rekreacyjno- 

kulturowej 

Przykładowe zadania:  

 Renowacja starych kamieniczek wokół Miasta 

 Utworzenie Muzeum Ziemi Wyśmierzyckiej w celu zachowania dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 

 Budowa ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych - place zabaw, ogródki 

jordanowskie  

 Budowa i doposażenie świetlic wiejskich  

 Modernizacja i doposażenie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej  

 Modernizacja i przebudowa obiektów dla potrzeb instytucji kultury  
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CEL STRATEGICZNY V  
NOWOCZESNE ROLNICTWO 

 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do 2030 

 Cel szczegółowy IV Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej 

 Wspieranie rozwoju sieci współpracy producentów rolnych oraz przetwórców 

żywności z sektorem B+R 

 Opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w rolnictwie i przetwórstwie 

rolno-spożywczym 

 Wykreowanie marki żywności prozdrowotnej 

 

 

Cel operacyjny:   

5.1. Modernizacja gospodarstw z uwzględnieniem nowoczesnych technologii 

oraz rozwiązań ekologicznych 

Przykładowe zadania:  

 Promowanie wśród rolników nowych technologii i sposobów poprawiających 

jakość upraw  

 Zwiększanie areału upraw warzywniczych i sadowniczych oraz surowców do 

produkcji biopaliw  

 Pomoc doradcza i informacyjna dla rolników aplikujących po środki finansowe  

z Unii Europejskiej i inne źródła finansowania  

 Organizacja szkoleń, kursów i warsztatów dla rolników podnoszących kwalifikacje 

i świadomość ekologicznych sposobów produkcji rolnej  

 Wspieranie powstawania ekologicznych i specjalistycznych gospodarstw rolnych  

 Ukierunkowanie gospodarstw rolnych na produkcję żywności prozdrowotnej  

  

 

Cel operacyjny:  

5.2. Promocja i rozwój przemysłu rolno - spożywczego oraz przetwórstwa 

owoców i warzyw  

Przykładowe zadania:  

 Tworzenie i wspieranie działalności lokalnych grup producenckich 

 Powołanie Związku Producentów Rolnych zrzeszający grupy producenckie  

z obszaru całej Gminy (np.: lokalne przetwórnie rolno-spożywcze) 

 Przedsięwzięcia w rozwój bazy przetwórstwa owoców i warzyw z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii  

 Szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą  

w zakresie przemysłu rolno - spożywczego  

 Pozyskiwanie rynków zbytu na lokalne produkty rolne  

 Przeznaczenie terenów inwestycyjnych na budowę bazy przeładunkowej owoców  

i warzyw  
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3. SPOSOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Zadania samorządów powiatowych w Polsce realizowane są przede wszystkim ze 

środków własnych i subwencji należnych z tytułu prawa oraz ze środków 

otrzymanych z innych źródeł finansowania, których pozyskanie zależy od inwencji  

i zaangażowania władz danego Powiatu. 

Cele strategiczne i operacyjne, opracowane w ramach niniejszej Strategii, które 

stanowią podstawę do podejmowania i realizacji konkretnych projektów, mogą być 

finansowane ze środków własnych Powiatu oraz ze źródeł zewnętrznych. Wśród 

środków zewnętrznych wyróżnić możemy m.in.: 

o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 

o środki z programów krajowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, 

o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

o środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

o środki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, 

o środki z Województwa Mazowieckiego, 

o środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 

o środki z Ministerstwa Rozwoju, 

o pożyczki i kredyty bankowe, 

o instrumenty zwrotne – JESSICA, JEREMIE, 

o środki inwestorów prywatnych, w tym w inwestycje realizowane  

w formule PPP, 

o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

o fundusze norweskie (ew. od 2017 r.). 

 

 

4. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO 

RZĘDU NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM  

 

 

W poniższej tabeli zaprezentowano informacje na temat zgodności Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Wyśmierzyce ze strategicznymi dokumentami wyższego 

rzędu na poziomie regionalnym i krajowym oraz potencjalne źródła finansowania 

założonych w ramach celów operacyjnych działań. 

 



 

 

Cel strategiczny 1 Ochrona bogactwa natury oraz promocja dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny 1.1. Tworzenie i promocja działań kulturalnych i turystycznych 

Cel operacyjny 1.2. Poprawa i ochrona środowiska przyrodniczego 

Cel operacyjny 1.3.  Zagospodarowanie terenów pod agroturystykę i turystykę 

Strategia zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 
Rybactwa na lata 2012-2020 

Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich  

Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

Kierunki Rozwoju Turystyki do 2020 roku Obszar priorytetowy I. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności  
Cel operacyjny I.1 - Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych  
Cel operacyjny I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej  
Cel operacyjny I.4 – Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki  
Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki  
 

Obszar priorytetowy II – Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki  
Cel operacyjny II.2 – Rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej  
Cel operacyjny II.3 – Monitorowanie potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020 

Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  
Priorytet inwestycyjny 6.c zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa  
naturalnego i kulturowego 

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 
perspektywą 2030 

Cel szczegółowy II Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom 
opracowanie i prowadzenie przez administrację samorządową spójnej polityki kulturalnej i turystycznej 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku 

Cel strategiczny I  Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz 
transfer i wykorzystanie nowych technologii 
Kierunek działania:  
Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych,  
Wzmacnianie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich 
 
Ramowy cel strategiczny I Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy 
zrównoważonym gospodarowaniu zasobami 
Kierunek działania: 
Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie; 
Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji; 
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska; 
Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych oraz ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń; 
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 
 
Ramowy cel strategiczny II Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów 
środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 
Kierunek działania: 
Wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej regionu 
Upowszechnienia kultury i twórczości 
Wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej 

Strategia Rozwoju Kultury w Województwie 
Mazowieckim na lata 2015 - 2020 

Pole strategiczne A: Dobre zarządzanie w kulturze 
Cel A.3. Samorządowe polityki dla kultury. 



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2020 

56  

Program A.3.1: Wsparcie dla tworzenia lokalnych polityk kulturalnych 
 
Pole strategiczne C: Dziedzictwo – tożsamość – wspólnota 
Cel strategiczny C.1: Żywe dziedzictwo 
Program C.1.2: To także nasze dziedzictwo 

Strategia Rozwoju turystyki w Województwie 
Mazowieckim na lata 2014 - 2020 

Obszar strategiczny A: Systemowe zarządzanie polityką turystyczną 
Cel strategiczny A. 1. Rdzeń systemu: ożywienie turystyki wewnątrzregionalnej 
Cel strategiczny A. 3. Uporządkowanie zarządzania produktami kluczowymi 

 
Obszar strategiczny C: Wzmocnienie branży turystycznej Mazowsza 
Cel strategiczny C. 3. Wsparcie promocyjne kluczowych atrakcji turystycznych 

Program ochrony środowiska województwa 
mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 

perspektyw do 2018 r.  

Obszar priorytetowy I – Poprawa jakości środowiska 
Cele średniookresowe do 2018 r. 
I.3. Racjonalna gospodarka odpadami 
I.5. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
 
Obszar priorytetowy III – ochrona przyrody 
I.1. Ochrona walorów przyrodniczych 
 
Obszar priorytetowy III – edukacja ekologiczna społeczeństwa 
V.1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza 
V.2. Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska 

Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 
2008 – 2018 (aktualizacja) 

Cel strategiczny I Walory przyrodniczo-kulturowe krajobrazu nadpilickiego doskonałym miejscem na 
wypoczynek i rekreację 
Cel operacyjny 1.1. Poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego 
Cel operacyjny 1.2. Ochrona zasobów naturalnych powiatu 
Cel operacyjny 1.3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego 
Cel operacyjny 1.4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 
 
Cel strategiczny V Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa doskonałym zapleczem dla przemysłu 
przetwórczego i rolno-spożywczego 
Cel operacyjny 5.4. Rozwój agroturystyki jako dodatkowe źródło dochodu mieszkańców obszarów wiejskich 

Cel strategiczny 2  Rozwój i konkurencyjność lokalnej przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.1.  Intensyfikacja zadań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.2. Tworzenie warunków pod inwestycje 

Cel operacyjny 2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki  
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych  

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna 
Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia 
Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej 
Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli 
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 
Rybactwa na lata 2012-2020 

Cel szczegółowy 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich  
Priorytet 1.1. Podnoszenie umiejętności, poziomu wykształcenia oraz wzrost mobilności zawodowej 
mieszkańców obszarów wiejskich  
Priorytet 1.3. Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału 
endogenicznego obszarów wiejskich 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Priorytet Inwestycyjny 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się 

Priorytet Inwestycyjny 9.4 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  
Priorytet Inwestycyjny 9.7 ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
Priorytet Inwestycyjny 9.8 wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 
zatrudnienia 
Priorytet Inwestycyjny 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia  
Priorytet Inwestycyjny 10.3 wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności  
i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo 
zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 
Priorytet Inwestycyjny 10.3 BIS lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia  
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku 

Cel strategicznego III Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego 
do tworzenia nowoczesnej gospodarki 
Kierunek działania: 
Rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 
Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna; 
Wyrównania szans edukacyjnych 
Podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego 

Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 
2008 – 2018 (aktualizacja) 

Cel Strategiczny II Rozwój sektora przedsiębiorczości gwarancją na wzrost gospodarczy regionu białobrzeskiego 
Cel operacyjny 2.1.  Wspieranie lokalnego sektora MŚP i mikroprzedsiębiorstw 
Cel operacyjny 2.2.  Sporządzenie kompleksowej oferty terenów i obiektów przeznaczonych pod nowe 
inwestycje 
Cel operacyjny 2.3.  Podejmowanie działań ułatwiających osobom bezrobotnym zdobycie nowych umiejętności i 
aktywne poszukiwanie pracy 

Cel strategiczny 3 Wysoki standard życia społeczności lokalnej 

Cel operacyjny 3.1. Wyższy poziom jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny 3.2.  Wyższy poziom nauczania i udoskonalona baza lokalowa 

Cel operacyjny 3.3. Lepsza dostępność do systemu opieki zdrowotnej 

Cel operacyjny 3.4.  Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
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Cel operacyjny 3.5.  Sprawny system opieki społecznej 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna  
Cel III.1. Integracja społeczna  
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 
oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i 
Rybactwa na lata 2012-2020 

Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 
przestrzennej  
Priorytet 2.3. Budowa i rozwój infrastruktury i technologii umożliwiających mieszkańcom obszarów wiejskich 
korzystanie i dostęp do technologii ICT o wysokim standardzie 

Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 
2014 – 2020 

Oś Priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Priorytet inwestycyjny a) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego ,zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia 
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 
perspektywą 2030 

Cel szczegółowy III innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna 
Wspieranie rozwoju wysokospecjalistycznych usług medycznych  

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku 

Cel strategiczny III  Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia 
nowoczesnej gospodarki 
Kierunek działania:  
Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa publicznego 

Program ochrony środowiska województwa 
mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 

perspektyw do 2018 r. 

Obszar priorytetowy IV – poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
Cele średniookresowe do 2018 r.: 
IV.3. Ochrona przed powodzią i suszą 
IV.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 
2008 – 2018 (aktualizacja) 

Cel strategiczny III Wzrost standardu życia mieszkańców wraz zaspokojeniem ich własnych potrzeb 
Cel operacyjny 3.1. Wzrost jakości życia i poprawa warunków bytowych mieszkańców 

Cel operacyjny 3.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych krokiem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
Cel operacyjny 3.3. Poprawa systemu podstawowej opieki zdrowotnej i promocja zdrowia 
Cel operacyjny 3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom 

Cel strategiczny 4 Modernizacja infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej 

Cel operacyjny 4.1. Udoskonalenie układu komunikacyjnego 

Cel operacyjny 4.2. Usprawnienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
i Gminy 

Cel operacyjny 4.3. Modernizacja i rozwój systemów grzewczych 

Cel operacyjny 4.4. Infrastruktura dziedzictwa historycznego oraz bazy rekreacyjno- kulturowej 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 
 
Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego 

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Cel operacyjny IV Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury 
turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów ochronny środowiska. 
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Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 
perspektywą 2030 

Cel szczegółowy V multimedialny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym 
Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku 

Ramowy cel strategiczny I Zapewnienie gospodarce zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy 
zrównoważonym gospodarowaniu zasobami 
Kierunek działania: 
Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury przesyłowej 

Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 
2008 – 2018 (aktualizacja) 

Cel strategiczny IV Wysoko rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacja przyjazna środowisku  
i mieszkańcom 

Cel operacyjny 4.1. Rozwinięty układ komunikacyjny i poprawa stanu technicznego dróg w powiecie 
Cel operacyjny 4.2. Pełne uzbrojenie wodno-kanalizacyjne obszarów wiejskich 
Cel operacyjny 4.3. Pełna gazyfikacja powiatu 

Cel strategiczny 5 Nowoczesne rolnictwo 

Cel operacyjny 5.1. Modernizacja gospodarstw z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań ekologicznych 

Cel operacyjny 5.2. Promocja i rozwój przemysłu rolno - spożywczego oraz przetwórstwa owoców i warzyw 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania 
potencjałów regionalnych 

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 
perspektywą 2030 

Cel szczegółowy IV Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej 
Wspieranie rozwoju sieci współpracy producentów rolnych oraz przetwórców żywności z sektorem B+R 
Opracowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym 
Wykreowanie marki żywności prozdrowotnej 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2014-2020 

Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności  wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego 
zarządzania lasami. 
Cel szczegółowy 2a. poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji  
i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku  i zorientowania na rynek, 
a także zróżnicowania produkcji rolnej  
Priorytet 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 
Cel szczegółowy 5c. Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
produktów ubocznych, odpadów, pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki; 
Priorytet 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na 
obszarach wiejskich  
Cel szczegółowy 6a. Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw a także 
tworzenia miejsc pracy 

Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 
2008 – 2018 (aktualizacja) 

Cel strategiczny V Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa doskonałym zapleczem dla przemysłu przetwórczego 
i rolno-spożywczego 
Cel operacyjny 5.1. Rozwój rolnictwa specjalistycznego i ekologicznego 
Cel operacyjny 5.2. Działania promujące system restrukturyzacji gospodarstw rolnych w powiecie 
Cel operacyjny 5.3. Rolnictwo fundamentem rozwoju przemysłu przetwórczego i rolno-spożywczego 
Cel operacyjny 5.5. Poprawa struktury agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wymienionych dokumentów 



 

 

 

5. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA  

I GMINY WYŚMIERZYCE  

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wyśmierzyce jest dokumentem otwartym, który 

powinien dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby wynikające z nowych 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wdrażanie planów strategicznych, ich monitorowanie oraz ewaluacja są działaniami 

nierozerwalnie związanymi z procesem planowania strategicznego.  

 

5.1 WDRAŻANIE STRATEGII  

 

Wdrażanie strategii to proces, w którym sformułowane w dokumencie 

długoterminowe cele i kierunki działań przekłada się na poziom programów i działań 

operacyjnych. Elementem procesu wdrażania są również działania związane  

z propagowaniem i upowszechnianiem informacji na temat jej założeń oraz 

zawartości. Działania te mają na celu w szczególności aktywizację wybranych 

organizacji i środowisk do współudziału w realizacji strategii. 

Strategia stanowi dokument o charakterze kierunkowym i koncepcyjnym. W celu 

wdrożenia strategii na poziomie operacyjnym wskazane jest opracowanie 

dokumentów o charakterze proceduralnym (np. programy operacyjne), które 

szczegółowo wskażą sposób realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz 

podział odpowiedzialności w tym zakresie. 
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5.2 MONITOROWANIE STRATEGII  

 

Monitorowanie strategii to proces polegający na analizie postępów w osiąganiu 

zakładanych celów strategicznych. Proces ten składa się z szeregu działań m.in. 

zbierania danych i informacji, analizy uzyskanych danych, wyznaczania wartości 

określonych wskaźników oraz ich porównania z przyjętymi celami, oceny finalnych 

wyników i przygotowywania cyklicznych raportów z oceny realizacji zapisów strategii.  

W przypadku negatywnej oceny procesu realizacji określonych celów strategicznych, 

należy zidentyfikować źródła ewentualnych odchyleń od ustalonych celów oraz 

wypracować założenia działań korekcyjnych, a następnie je wdrożyć.  

Rysunek 3. Proces monitorowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W praktyce proces monitorowania strategii warto przeprowadzać w cyklach 

corocznych, a do jego realizacji oddelegować osobę lub zespół osób reprezentujący 

władze Gminy. Ich główną funkcją będzie pozyskiwanie informacji na temat 

realizowanych działań/projektów oraz ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania 

strategii wraz z rekomendacjami niezbędnych działań naprawczych. 
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5.3 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ I EWAULUACJA STRATEGII 

 

Proces monitorowania realizacji założeń strategii powinien być co roku 

podsumowywany ewaluacją efektów realizacji Strategii, obejmującą zestawienia 

wartości zdefiniowanych i monitorowanych w danym okresie wskaźników realizacji 

poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Coroczna ewaluacja wyników 

wdrażania strategii, powinna odbywać się na podstawie efektów zadań i projektów, 

będących w fazie realizacji lub tych, które zostały w danym roku zakończone. 

Na kolejnych stronach, w zestawieniach tabelarycznych, przedstawiono przykłady 

wskaźników, zdefiniowane dla poszczególnych celów operacyjnych wskazanych  

w strategii. Zaproponowane wskaźniki stanowią zbiór otwarty, tj. w trakcie realizacji 

celów strategicznych, operacyjnych i poszczególnych działań mogą one ulegać 

zmianom, korektom, rozszerzeniom o dodatkowe wskaźniki.  

Wartość bazowa wskaźnika (ang. baseline value) to pierwszy pomiar 

monitorowanego wskaźnika tzw. punkt startowy oceny całej strategii w okresie 

bazowym. Jako punkt startowy monitorowania strategii przyjęto rok 2015.  

Wartość docelowa wskaźnika (ang. target) to skwantyfikowany cel, oczekiwany do 

osiągnięcia w określonych ramach czasowych przy wykorzystaniu istniejących 

zasobów. Ustanowienie wartości docelowych umożliwia monitorowanie w kontekście 

terminowości osiągania zamierzonych celów, motywuje do działania oraz zapewnia 

odpowiedzialność i transparentność działań. Jako punkt docelowy w pomiarze 

wskaźnika przyjęto koniec roku 2020. Wartości docelowe powinny być ambitne, 

jednak realne do osiągnięcia w określonym czasie i przy zaangażowanych zasobach. 

Mogą one ulegać zmianom w trakcie realizacji strategii. Zmiana taka musi jednak 

wynikać z ważnych przesłanek np. zmniejszenia funduszy na dany cel. 

 



 

 

Tabela 13 Monitorowane wskaźniki w obszarze celów operacyjnych  

 Wskaźnik Źródło danych Jedn. 

miary 

Trend Wartość 

bazowa 

(rok 

2016) 

Wartość 

docelowa 

(rok 2020) 

Częstotliwość 

monitorowania 

Stanowisko/ komórka 

odpowiedzialna za 

monitoring 

1. Ochrona bogactwa natury oraz promocja dziedzictwa kulturowego 

1 Liczba spotkań 

informacyjnych dot. 

tworzenia produktu 

lokalnego 

Ewidencje i 
sprawozdania 

Urzędu Miejskiego 

szt rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

2 Liczba gospodarstw 

objętych wsparciem w 

ramach rozwoju 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Ewidencje i 

sprawozdania  
Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

3 Liczba zorganizowanych 

szkoleń/kursów/spotkań 

informacyjnych z zakresu 

tworzenia i rozwijania 

gospodarstw 

agroturystycznych 

Ewidencje i 
sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

2. Rozwój i konkurencyjność lokalnej przedsiębiorczości 

1 Liczba zorganizowanych 

szkoleń/ spotkań 

informacyjnych z zakresu 

przedsiębiorczości 

Ewidencje i 
sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

2 Wdrożenie systemu 

zachęt dla lokalnych 

przedsiębiorców oraz 

inwestorów 

zewnętrznych 

Ewidencje i 
sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

3 Liczba zorganizowanych 

szkoleń/kursów/konsulta

cji mających na celu 

aktywizację zawodową 

Ewidencje i 
sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

3. Wysoki standard życia społeczności lokalnej 
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1 Liczba placówek 
opiekuńczo-

edukacyjnych 
dostosowanych do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Ewidencje i 
sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

2 Liczba zorganizowanych 

szkoleń/kursów/konsulta

cji 

mających na celu 

aktywizację 

zawodową 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

3 Liczba obiektów 

użyteczności publicznej 

objętych 

termomodernizacją 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt. rosnący   corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

4. Modernizacja infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej 

1 

 

Wybudowana/zmodernizo

wana/rozbudowana 

infrastruktura 

okołodrogowa 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

km    corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

2 Ilość zmodernizowanej 

sieci wodociągowej na 

terenie Gminy 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

km    corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

3 Utworzenie Muzeum 

Ziemi Wyśmierzyckiej w 

celu zachowania 

dziedzictwa 

historycznego i 

kulturowego 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt.    corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

5. Nowoczesne rolnictwo 

1 Liczba szkoleń, kursów i 

warsztatów dla rolników 

podnoszących 

kwalifikacje i świadomość 

ekologicznych sposobów 

produkcji rolnej 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt.    corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 
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Źródło: Opracowanie własne 

2 Liczba spotkań 

informacyjnych dot. 

tworzenia grup 

producenckich 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt.    corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 

3 Liczba spotkań 

informacyjnych dla 

rolników aplikujących po 

środki finansowe z Unii 

Europejskiej i inne źródła 

finansowania 

Ewidencje i 

sprawozdania  

Urzędu Miejskiego 

szt.    corocznie 
Burmistrz/ oddelegowana 

jednostka/ osoba 
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